En grupp på nästan 30 personer när vi ses
konfirmander, assistenter och ledare ges
möjlighet att prata om tvivel, kärlek, hopp och tro
många frågor inom oss bo
Så intressanta samtal vi har
och många roliga saker kvar
att se fram emot nu i vår
våra läger, påhitt och aktiviteter sätter spår
och vi lovar, vi kommer fälla en och annan tår
på pingst då det är den stora dagen
pirrigt kommer det kännas i magen
Många fina minnen vi samlar
och i flera tankevurpor ramlar
Tillsammans lär vi oss om livet
och om varandra – det är ju givet
Att vara konfirmand i Bjursås Församling är troligt
både häftigt, spännande, utmanande och roligt!
Välkomna att ta del av allmänna aktiviteter och mässor som
konfirmanderna anordnar och är med på! Framförallt de
veckomässor som annonseras här i Församlingsbladet, på
vår hemsida och på facebook. #intesomdutror
Har du frågor eller funderingar kring konformation så hör
av dig till Milla på 070-508 03 93.

Slink In - Stickcafé
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.
Det är bara att slinka in – i Bjursås församlingshem,
torsdagkvällar, jämna veckor, mellan 18.30 och 21.00.
Info: Mia Lundblad 070-790 51 23
eller Kristina Björklund 023-515 52

Julgåvan

Handarbetscafé
- sy, sticka, virka eller annat handarbete
Här kan du ”göra” för eget
bruk, ”sticka och skicka”
eller lämna till syföreningens
auktion/försäljning i höst.
Nybörjare eller erfaren –
spelar ingen roll. Kom när
du kan, vid enstaka tillfällen
eller ofta. Unna dig en stund
med gemenskap, avkoppling, fika och inspiration.
Varmt välkommen!
Vi träffas torsdagar, jämna
veckor, i Bjursås församlingshem mellan 13.30 och 15.30.
Under 2016 samlade syföreningen in 32 806 kr till välgörande
ändamål, bl a genom brödbak, lotterier och auktion. Stort tack
till er alla som gjorde detta möjligt!

2/3 kl 18.30 ”Från kolli till elitidrottare - livet kan
ta oanade vägar: Christian Hedberg, Hedemora, blev
delvis förlamad efter ett fall från ett berg nära Rällsjön i
Bjursås för ca tio år sedan. Ett föredrag om att ingenting
är enkelt trots att det kan se så ut. Det blir inte alltid som
man tänkt sig men man kommer stärkt ur det. Livet ger
en möjligheter, det handlar om hur
man förvaltar dem. Man kommer långt
med lite envishet och målmedvetenhet.
Sedan 2014 spelar Christian i svenska
kälkhockeylandslaget och är snart på
väg till VM i Sydkorea.
23/4 kl 18.00: ” Luther – aktuell
också idag” - Ola Söderberg, stiftsprost emeritus från Västerås berättar.

Några dagar strax innan jul hölls konserten ”Julgåvan” i
Bjursås kyrka till förmån för Svenska Kyrkans julkampanj
”Låt fler få fylla fem”. Damkören Cantamus, Bjursås kyrkokör, solister och musiker medverkade. Den uppskattade
och välbesökta konserten gav 9 991 kr som oavkortat går
till Svenska kyrkans internationella arbete. Tack till sångare,
musiker och åhörare för era gåvor!

Världsböndagen 2017
Programland: Filippinerna
Tema: ”Har jag varit orättvis
mot er”
3 mars kl 19.00
i Missionskyrkan
Bjursås. Servering

Soppluncher i Sågmyra församlingsgård (kyrkan) kl 12.00
Dagens soppa serveras, därefter program:
15/3: Se kommande annonsering
17/5 : ”Tongångar i vårens tid” – Voces populi sång,
Mattias Bäck piano, Insjön.
Välkommen! (Föranmälan behövs ej, 40 kr)

Kvinnofrukost

Kvällsträff för karlar

i Bjursås församlingshem kl 09.30.
Rejäl frukost med program:
25/3: ”Leva sin dröm”
- fäbodkullan Tin Gumuns, Karl Tövåsens fäbod,
berättar om livet, djuren och kärleken till naturen,
om”sturladdu”, mathållning och motstånd.
29/4: ”Kreativitet i vardagen” – Karin Skogar,
Ruts udde (Grycksbolandet) /Uppsala, diplomerad
uttryckande konstterapeut.
Anmälan senast dagen före (fm):
023-505 00 eller Kristina 515 52,
e-post kristina.bjorklund@svenskakyrkan.se (40 kr)

VÅREN 2017

Festmässa
i Bjursås Kyrka!

/Ann-Sofi Stål

Soppluncher i Bjursås
församlingshem kl 12.00
Dagens soppa serveras, därefter program:
21/3: ”Gerda och Erik-Axel Karlfeldt – i lust och nöd”
– Gunbritt Berggren, från Sångsgården i Sjugare.
25/4: ”Sång och musik” med Centrumkyrkans
spelmän (bl a Kjell Lindström,) Falun.
23/5: Trio Fobi, Borlänge, underhåller.
Välkommen! (Föranmälan behövs ej, 40 kr)

Foto: © trons.se

• …vård och underhåll av våra kyrkobyggnader där du
bland annat kan delta i gudstjänster och musikprogram,
har möjlighet att dela livets glädje och sorg samt känna
stillhet, närhet och meditation? Kyrkobyggnader har ett
symboliskt värde för bygden och är tecken för samhörighet med tidigare och kommande generationer.
• …uppmärksammandet av livets stora tillfällen? Hit
hör att fira och välkomna det nya barnet (dopet), att
manifestera kärleken till den man älskar (vigsel och
välsignelse) samt att få ta farväl av en nära anhörig eller
vän som avlidit (begravning). Visste du till exempel att
vem som helst kan döpas (ung som gammal), att det
räcker med att en är medlem i Svenska Kyrkan vid vigsel
och för att få en begravning i kyrkan behöver den som
avlidit vara medlem?
• …diakonalt och socialt arbete både i den egna församlingen, i Sverige och i världen? Det kan handla
om olika träffpunkter, stöd vid personliga kriser,
hembesök, tröst och stöd, mötesplatser för enskildaoch gruppsamtal, arbete för fred och försoning i både
stort och smått.
• …den öppna förskolan där små barn och föräldrar
kan mötas?
• …att barn i bygden möts upp, ges tid och trygghet i
olika gruppverksamheter?
• …att genom bland annat konfirmationen och Unga
Ledare, erbjuda tonåringar tillfällen att få ställa frågor om
och diskutera livet, vem man är och vad man tror på?
• …att alla medlemmar är välkomna att deltaga i församlingens verksamheter efter egna intressen, behov och lust?

Foto: Vanja Nykvist

Du som är medlem i Bjursås Församling
är med och medverkar till:

Foto: Maria Jonsson

I höstas påbörjade Bjursås Församling och Falu Pastorat, med
Grycksbo i täten, ett konfirmandsamarbete med målen: att
få en större grupp konfirmander att arbeta med, en större
grupp engagerade unga ledare samt flera vuxna kopplade
till konfirmanderna. Ett halvår in i samarbetet ser vi med
spänning fram emot våren och kommande höstgrupp!

Temakvällar i Bjursås församlingshem

VISSTE DU ATT…

Foto: Mirjami Olsson

Konfirmander

Kvällsmaten står uppdukad kl 18.00
i Bjursås församlingshem.
Vi träffas, äter tillsammans och pratar
om smått och gott. Program:
30/3: ”Mellan himmel och jord – ett omväxlande
liv och det är aldrig kört” – Monica Jones, fd fårfarmare, flygkapten och flyghaveriutredare, numera
kyrkoherde i Rättvik.
27/4: ”Hemlig gäst” t v – se kommande annonsering.
Anmälan senast dagen före:
023-505 00 eller Kristina 515 52,
e-post kristina.bjorklund@svenskakyrkan.se

Sahlanders, Falun 1701

Drop-in vigsel
och nytt för i år även

drop-in dop!
Bjursås församling bjuder in till
drop-in vigsel och drop-in dop
i juni, så håll öron och ögon öppna!

Den 12:e februari kl. 16.00
installerades
Kyrkoherde Heléna Markfjärd
officiellt av
biskop Mikael Mogren.

Giltig legitimation behövs och vid vigsel
måste ni ta med giltig hindersprövning.

”Det är så roligt att se
lysen i Prästgården igen!”
/Ordförande i Kyrkorådet,
Ingvar Rogström

Visste du det här om kyrkoavgiften?
Läs mer inne i bladet!

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

Födelsedagar december-januari
Just nu sitter jag och ser ut över bygden, en strålande
sol, en snötäckt mark och – 8 grader. Det är en strålande
vacker vinterdag i mitten av januari. Jag har funderat lite
över hur det skulle vara om det var varmt och sommar
året om. Första året skulle säkert vara behagligt men sedan
skulle nog jag i alla fall sakna de skiftningar som de olika
årstiderna ger, det är en förmån att leva i ett land med
fyra olika årstider.
Varje årstid med sin tjusning och sina kyrkliga högtider.
Det är spännande att varje år följa påskens drama och
få vara med om uppståndelsen som sker på påskdagen.
Där någonstans i påskens mirakel så känner jag att det
händer något, det är som om det kommer en extra påminnelse om nytt liv. Ett löfte om framtiden.
Löftet om att det än en gång börjar spira och återuppstår
i naturen och hos oss människor.
Den glädje som påskdagen ger är svårslagen.
Heléna

Blomsterfonden
Vi vill påminna om att det finns en fond i Bjursås församling som skall användas till välgörande och allmännyttiga
ändamål inom Bjursås församling. Fonden kan stödja
enskilda personer som av olika skäl är i behov av ekonomiskt stöd samt stödja föreningar och sammanslutningar
som är i behov av bidrag till något som är allmännyttigt
inom Bjursås församling.
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

Kyrkofullmäktigemöte
Måndagen den 29 maj kl 19.00 i Sågmyra församlingsgård. Alla är välkomna att närvara!

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
Telefon- och besökstid vardagar 11-11.30,
tel 023-508 72, 023-505 24
Ansvarig utgivare
Heléna Markfjärd

80 år
93 år
Sigbritt Olofsson
Gunnar Svensk
Maj Dahlström
95 år
Göran Berglund
Ester Larses
85 år
96 år
Rut Eriksson
Nanny Kajgård
Einar Edvardsen
Klara Eriksson
Mimme Skoglund
Gunnar Jones
Bertil Bränd
97 år
Gunnar Gustafsson
Karin Bergh
Bertil Martinsson
98 år
90 år
Elin Liss
Marit Saxvall
Barbro Malm
91 år
Birger Hedin
92 år
Cecilia Eriksson
Ann-Marie Olsson
Gunnar Englund
Gunnel Nilsén
Avser medlemmar i Bjursås församling

Enskilda samtal
Vid behov finns möjlighet till enskilda
samtal med präst eller diakon.
Kontakta präst (absolut tystnadsplikt)
Heléna Markfjärd 023-515 50 eller diakon
(tystnadsplikt) Kristina Björklund 023-515 52.

Utdrag ur kyrkobokföringen för
2016-01-01 – 2016-12-31
Dop
24 stycken
Konfirmander
14 stycken
Vigslar
5 par
Begravningar
18 stycken
Avser medlemmar i Bjursås församling
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

Barnverksamhet i Bjursås Församling
Bjursås
Öppen förskola måndagar & torsdagar kl 09.00-12.00
Onsdagskul
onsdagar F- åk 3
kl 14.00-16.00
(Jambu hämtar vid skolan, kl 14.00)
Sågmyra
Öppen förskola tisdagar
Torsdagsträffen torsdagar F- åk 3

kl 09.00-12.00
kl 14.30-16.30

Sport- och påsklov är det öppen förskola som vanligt, samt
en extra aktivitet för skollediga barn.
Se kommande annonsering.
Välkomna hälsar Jambu och Anna!
Receptet på vår populära Playdodeg!

25 Tisdag kl 12.00 Sopplunch i församlingshemmet
27 Torsdag kl 18.00 Kvällsträff för karlar i
församlingshemmet
29 Lördag kl 09.30 Kvinnofrukost i församlingshemmet
30 Söndag kl 11.00 Musikgudstjänst

Playdodeg
10 dl vetemjöl
2 dl salt
2 msk neutral olja
1 flaska karamellfärg (blandas med oljan)
1 påse alun
Ca 5 dl kokande vatten

MARS

Blanda alla torra ingredienser. Häll över oljan,
karamellfärgen och kokande vatten och blanda.
Förvaras i försluten påse eller likande för att
inte torka.

2

Torsdag kl 18.30 Temakväll i församlingshemmet

3

Fredag kl 19.00 Världsböndagen firas i Missionskyrkan

5

Söndag kl 11.00 Mässa

7

Tisdag kl 14.00 Musikcafé i församlingshemmet

9

Torsdag kl. 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet

Jag heter Birgitta Flygare och kommer att arbeta som kyrkomusiker hos er från den första februari. Ser fram emot det
och hoppas vi ska trivas tillsammans!
De senaste arton (!) åren har jag tjänstgjort som kyrkomusiker i Aspeboda församling/Falu pastorat - det bästa jobb jag
någonsin haft! Innan dess arbetade jag i många år i en helt
annan bransch med utgångspunkt från mitt språkintresse,
med försäljning och ekonomi.
Efter arton år på samma ställe är det nu dags att gå vidare.
Jag bor i Borlänge i ett gammalt hus nära skog och mark.
Har man och tre utflugna barn.
Det var lite grann om mig. Vi ses snart!

Efter nästan tio år som kyrkomusiker i Bjursås
församling är det nu dags för mig att gå vidare.
Jag har haft jättefina år här i Bjurs, en kulturbygd fylld med musik av alla de slag!
Ett stort och varmt tack till alla er jag fått
förmånen att möta genom åren! Underbara
Kyrkokören, fantastiska Cantamus och
”mina” alldeles egna tjejer i ungdomskören
BJURSUNG - tack för att jag fått följa er en
bit på vägen! I mars tillträder jag som kyrkomusiker i Falun.
Allt gott så ses vi framöver!

11

19 Söndag kl 11.00 Gudstjänst sammanlyst till Sågmyra

14

Bjursås församling bjuder in till andakt på Sandtäktsgården varje onsdag kl 14.00.
Vi träffas på Bjursåsgården 1/3, 5/4, 13/4, 3/5 och 7/6
kl 10.30.
På skärtorsdagen har vi Påskgudstjänst på Bjursåsgården
kl 10.30 och Sandtäktsgården kl 14.00.
Välkomna!

Stor konsert i Bjursås Kyrka

21
23
25

Söndagen den 19 mars kl 18.00

28

Med Py Bäckman och Rune Broberg på piano
Bjursås Kyrkokör och Sågmyrakören
medverkar under ledning av Torbjörn Cervin

Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet
Lördag kl 15.00 Gemensam urnnedsättning
Söndag kl 16.00 Temagudstjänst
Tisdag kl 14.00 Musikcafé i församlingshemmet
Onsdag FÖRSAMLINGSRESA. Se kommande
annonsering
Torsdag kl 18.30-19.00 Veckomässa med
konfirmander
Söndag kl 11.00 Söndagsmässa sammanlyst till
Sågmyra
Söndag kl 11.00 Gudstjänst
Tisdag kl 12.00 Sopplunch i församlingshemmet
Torsdag kl 09.00 Gökotta i Prästskogen. Vid regn i
kyrkan
Söndag kl 11.00 Gudstjänst

JUNI
1
4

Torsdag kl 18.30-19.00 Veckomässa
Söndag kl 11.00 Konfirmationsmässa
Med reservation för ändringar

21 Tisdag kl 12.00 Sopplunch i församlingshemmet
23 Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet
/Ann-Sofi

Gemensam urnnedsättning
Andakter på Bjursåsgården och
Sandtäktsgården

6
7
9
10

16 Torsdag kl 18.30-19.00 Veckomässa med
konfirmander

Allt har sin tid...

Hälsningar Birgitta Flygare

4

12 Söndag kl 11.00 Gudstjänst

19 Söndag kl 18.00 Konsert i Bjursås kyrka

Hej på er i Bjursås och Sågmyra!

MAJ

För de som önskar erbjuder Bjursås församling gemensam
urnnedsättning lördagen den 6 maj kl. 15.00 i Bjursås.
Hur går en gemensam urnnedsättning till? Vi samlas vid
kapellet kl.15.00. Under klockringning hämtar var och
en sin urna och går till respektive grav där urnan sänks
ned. Därefter har vi en samling i kyrkan med ord och
ton till tröst.
Vi kommer att skicka en särskild inbjudan till berörda. De
som vill vara med anmäler till församlingsexpeditionen
023-505 00.

Drop in Qi gång

Gökotta i Prästskogen

I Bjursås församlingshem, måndagar klockan 18.00
fram till och med maj. Öppen för alla som tidigare gått
en grundkurs.
Välkomna!
Ulla Hedman Wenger, tel 023-513 46, 070-233 56 58

På Kristi himmelsfärds dag den 25 maj kl 9.00.
Gudstjänsten firas vid vindskyddet i Prästskogen (vid
gamla elljusspåret). Ta med egen kaffekorg och något
att sitta på. Vid regn är vi i Bjursås kyrka.
Välkomna!

25 Lördag kl 09.30 Kvinnofrukost i församlingshemmet
26 Söndag kl 11.00 Mässa
30 Torsdag kl 18.00 Kvällsträff för karlar i
församlingshemmet

APRIL
2

Söndag kl 11.00 Gudstjänst

4

Tisdag kl 14.00 Musikcafé i församlingshemmet

6

Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet

9

Söndag kl 11.00 Palmsöndagsgudstjänst med något
extra

MARS
15 Onsdag kl 12.00 Sopplunch i församlingsgården
19 Söndag kl 11.00 Gudstjänst

APRIL
17 Måndag kl 11.00 Söndagsmässa

MAJ

16 Påskdagen kl 11.00 Påskdagsmässa

10 Onsdag FÖRSAMLINGSRESA. Se kommande
annonsering
14 Söndag kl 11.00 Söndagsmässa
17 Onsdag kl 12.00 Sopplunch i församlingsgården
29 Måndag kl 19.00 Kyrkofullmäktigemöte i
församlingsgården. Alla är hjärtligt välkomna!

20 Torsdag kl 13.30 Handarbetscafé i
församlingshemmet

JUNI

13 Skärtorsdag kl 10.30 Påskandakt på Bjursåsgården
13 Skärtorsdag kl 14.00 Påskandakt på Sandtäktsgården
13 Skärtorsdag kl 18.30 Skärtorsdagsmässa
14 Långfredag kl 11.00 Långfredagsgudstjänst

23 Söndag kl 16.00 Temagudstjänst
23 Söndag kl 18.00 Temakväll i församlingshemmet

11 Söndag kl 11.00 Gudstjänst
Med reservation för ändringar

