SOMMAREN 2018

Musik i sommarkväll
- torsdagar kl 19.00

Sågmyra kyrka

Bjursås kyrka

5/7

19/7 ”Romansafton”
Ylva Ek, sopran & Kari Koskinen,
alt, Crescenzo Grifone, flygel.
16/8 ”Körafton i sommartid”
Sånggruppen Färist.
30/8 ”Mozart på dansbanan”
Åsa Harald, fiol & Crescenzo
Grifone, flygel och orgel.

2/8

”Visor och låtar”
Marit Mattsson Engström &
Anders ”Gopa” Mattsson.
”Jazz, pop och visa”
- á capella-sång;
Kvintetten SADAP

drop-in vigsel &

Kom i håg
drop-in dop på Dössberget!

Torsdag 14 juni kl 18.00-20.00

Födelsedagar mars-april
Årstiderna avlöser varandra och vi står på tröskeln till
sommaren. Livet jämförs ofta med årstiderna där sommaren får vara våra blomstrande år, vår högsommar, livets
höjdpunkt. Har tänkt på det ibland, det finns de som inte
tycker om sommar, de som längtar efter is, snö och vinter.
Vi är olika och vi tycker olika. Vilken är din favoritårstid?
Min favorit ibland årstiderna är våren och försommaren.
Men jag kan säga att i år var det nästan så att jag tvivlade
och tappade tron på att det skulle komma en vår. Några
veckor senare så är alla tvivel som bortblåsta. Ser fram
emot sommarens friluftsgudstjänster att få finnas vid den
vackraste av alla vackra altartavlor, naturen i sin prakt och
rikedom. Skapelsen som vi fått ansvar för att ta hand om
och överlämna till våra barn och barnbarn. Tänker att vi
måste ta ett större ansvar för skapelsen, där allt som växer,
lever och finns är vårt gemensamma ansvar.
Njut av sommaren, njut av skapelsen!
Heléna

Hej vänner!
Ja, jag säger vänner trots att vi inte träffats än. En god vän lärde mig för många
år sedan att en främling är en vän man
inte lärt känna ännu. Jag gillar det sättet
att tänka. Det gör att vart än jag kommer
– som nu till Bjursås församling – tänker
jag att jag kommer till vänner. Några har
jag redan lärt känna men de flesta av er
återstår att bli bekanta med.
Jag som tänker kring detta heter Roland Söderberg och kommer
att tjänstgöra som präst i församlingen en tid framöver. Närmast
kommer jag från en tjänst på Stiftsgården i Rättvik men har
gjort mina flesta ”prästår” i Grytnäs församling i södra Dalarna.
Nu ser jag fram emot att få träffa er församlingsbor i olika
möten och gudstjänster i församlingshemmet, era fina kyrkor,
på lunchrestauranger, i hembesök, i enskilda samtal och på
platser här i Bjursås som jag ännu inte känner till.
Du som vill ha kontakt med mig kan gärna maila till
roland.soderberg@svenskakyrkan.se eller ringa 023-505 10.
Allt gott hälsar Roland

Församlingsexpeditionen
Bävervägen 1 A, 790 21 Bjursås.
Telefontid och besökstid 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 Svenska kyrkan
Kyrkogårdsexpeditionen (församlingsexpeditionen)
Telefontid vardagar, tel 023-508 72, 023-505 24
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Erik Holger Kaj
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Erik Helmer Kaj

Avser medlemmar i Bjursås församling

Blomsterfonden
Vill du lämna en kondoleans, tänk gärna på Bjursås
Blomsterfond Bg 5697-5709.
Fonden används till välgörande och allmännyttiga
ändamål inom Bjursås församling.
Välkommen med din ansökan till:
Bjursås Blomsterfond, c/o ordf. Kristina Björklund
Backgårdsvägen 26, 790 21 BJURSÅS

Handarbetscafé
- sy, sticka, virka eller annat handarbete
Vi startar igen torsdag 6 september
kl 13.30 i Bjursås församlingshem.
Vi träffas varannan torsdag, jämna
veckor. Välkommen till en stunds gemenskap, inspiration och fika. Kom
när du kan, vid enstaka tillfällen eller
ofta. Väl mött i höst!

Slink In - Stickcafé
Höststart: Torsdag 6 september kl 18.30-21.00
Därefter träffas vi varannan torsdagskväll
i Bjursås församlingshem.
Ta med din stickning/ditt handarbete och kom!
Info: Mia Lundblad 070-790 51 23
Församlingens präster
Kyrkoherde Heléna Markfjärd, tel 023-515 50
helena.markfjard@svenskakyrkan.se
Komminister Roland Söderberg, tel 023-509 10
roland.soderberg@svenskakyrkan.se
Församlingens kyrkomusiker
Birgitta Flygare, tel 023-505 38
birgitta.flygare@svenskakyrkan.se
Crescenzo (Enzo) Grifone, tel 023-509 15
crescenzo.grifone@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare
Heléna Markfjärd

JUNI

JUNI
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20 Onsdag kl 18.30 Midsommarmusik i Sågmyra
kyrka. Sågmyrakören och spelmän medverkar.
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Lördag kl 18.00 Konsert i Bjursås kyrka.
Kulturskolan i Falun och Krister Hammarström
medverkar.
Söndag kl 11.00 Familjegudstjänst,
barnverksamhetsavslutning och dopfest i Bjursås
kyrka. Efter gudstjänsten bjuds det in till bland annat
vernissage, korv med bröd och trolleri av Totoo
trollkarl i församlingshemmet. Välkommen!
Söndag kl 11.00 Söndagsmässa i Bjursås kyrka.
Torsdag kl 18.00-20.00 Drop-in vigsel och drop-in
dop på Dössberget i samband med Bilträffen.
Söndag kl 11.00 Söndagsmässa i Bjursås kyrka.
Fredag kl 18.00 Midsommarkonsert i Bjursås
kyrka. Cantamus, Kyrkokören, Spelmanslaget, Georg
Källström, Crescenzo Grifone med flera medverkar.
Lördag kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Tomasbo.
(Vid regn i Bjursås kyrka)
Söndag kl 11.00 Ekumenisk Gudstjänst på
Dössberget, Gammelgården. Cantamus medverkar.

JULI
1
8
8
15
19

Söndag kl 11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Bönhuset.
Söndag kl 11.00 Söndagsmässa i Bjursås kyrka.
Söndag kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Rällsjöbo.
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
Torsdag kl 19.00 Musik i sommarkväll i Bjursås
kyrka. ”Romansafton”; Ylva Ek, sopran & Kari
Koskinen, alt. Crescenzo Grifone, flygel.
22 Söndag kl 11.00 Söndagsmässa i Bjursås kyrka.
22 Söndag kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Faxberg.
29 Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.

AUGUSTI
5
5
12
16
19
26
30

Söndag kl 11.00 Söndagsmässa i Bjursås kyrka.
Söndag kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Floholm. Kari
Koskinen, sång.
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
Torsdag kl 19.00 Musik i sommarkväll i Bjursås
kyrka. ”Körafton i sommartid” sånggruppen Färist.
Söndag kl 11.00 Söndagsmässa i Bjursås kyrka.
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
Torsdag kl 19.00 Musik i sommarkväll i Bjursås
kyrka. ”Mozart på dansbanan” Åsa Harald, fiol &
Crescenzo Grifone, flygel och orgel.

SEPTEMBER
2
9
16
23
30

Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
Söndag kl 11.00 Söndagsmässa i Bjursås kyrka.
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
Söndag kl 11.00 Söndagsmässa i Bjursås kyrka.
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
Med reservation för ändringar

JULI
5

Torsdag kl 19.00 Musik i sommarkväll i Sågmyra
kyrka. ”Visor och låtar” Marit Mattsson Engström
och Anders ”Gopa” Mattsson.

AUGUSTI
2

Torsdag kl 19.00 Musik i sommarkväll i Sågmyra
kyrka. ”Jazz, pop och visa” -á capella-sång; Kvintetten
SADAP.
Med reservation för ändringar

Sommarens andakter på
Sandtäktsgården och Bjursåsgården
Vi finns på Sandtäktsgården varje onsdag kl 14.00
hela sommaren.
OBS! Torsdag 7 juni kl 10.30, på Bjursåsgården,
spelar Olle Näs och Ove Östberg på andakten.
Vi gör ett uppehåll på Bjursåsgården,
och första andakten med underhållning
blir onsdagen den 5 september kl 10.30.
Varmt välkomna!

Uppstart för barnverksamheten,
hösten v. 35
Bjursås församlingshem
Öppen förskola
Måndag den 27 augusti kl 09.00-12.00
Torsdag den 30 augusti kl 09.00-12.00
Onsdagskul F- åk 4
Onsdag den 29 augusti kl 14.00-16.00
(Personal möter barnen vid skolan, kl 14.00)
Sågmyra församlingsgård
Öppen förskola
Tisdag den 28 augusti kl 09.00-12.00
Glad sommar önskar Jambu med personal,
vi ser fram emot att ses i höst!

Midsommarmusik
i Sågmyra kyrka

Midsommarkonsert
i Bjursås kyrka

med Sågmyrakören och spelmän.

Midsommarafton 22 juni kl 18.00

Onsdag 20 juni kl 18.30

Cantamus
Kyrkokören
Spelmanslaget
Georg Källström
Crescenzo Grifone
med flera.

Efter midsommarmusiken
går vi i blomstertåg
efter spelmännen
ner till ängen
där vi reser och dansar
kring majstången.

Välkommen!

Välkommen!

Kyrkvandring mellan Bjursås
och Åhl (Insjön) ca 19 km
Söndag 26 augusti
Samling 200 m in vid vägen till Lustebo
(mellan Bjursås och Sågmyra).
Information kl 07.20 och AVMARSCH kl 07.30
Kl 15.00 Gudstjänst, Prästgården
(Mer information kommer på Bjursås församlings
hemsida samt på affischer)

Sommarhälsning
från personalen på
kyrkogården

Foto: Anna Granlund

Kyrkogårdspersonalen önskar att
ni som har lyktor på kyrkogården
gärna tar hem dom över sommaren!
Vi vill även påminna om att det
endast får lämnas snittblommor
i Askgravlunden.
Nu ser vi fram emot sommaren,
grönskan och mötet med er på
kyrkogården!
/Kyrkogårdspersonalen

Sahlanders, Falun 1805

