VÅREN 2018

Drop-in vigsel & drop-in dop!
Välkommen till Dössberget torsdag 14 juni!
Klockan 18.00-20.00 bjuder Bjursås församling in till drop-in vigsel
och drop-in dop i samband med Bilträffen vid dansbanan!
Medtag: Legitimation och vid vigsel även giltig hindersprövning.
Anmäl er gärna till församlingsexpeditionen,
ring också om ni har några frågor, tel 023-505 00.
Församlingen bjuder brudparen på trerätters middag på Dössberget!

Orgelkonsert i Bjursås kyrka
Lördag 28 april kl 17.00
”Välkommen våren”
med Crescenzo Grifone.
Välkommen!

Vårkonsert i Sågmyra kyrka
Onsdag 9 maj kl 18.00
Sågmyrakören, Lasse Hilleskär kontrabas,
Stig Lindstedt saxofon
och Birgitta Flygare piano.
Välkommen!

Födelsedagar december-februari
Snön ligger som ett tjockt duntäcke över marken, en del
dagar kommer tanken ”kan det bli vår innan midsommar
i år” efter en stunds eftertanke så javisst kommer det en
vår, kanske förr än vi anar.
Skiftningarna i naturen blir extra påtagliga precis såhär i
brytpunkten. Vi står mitt i fastetiden och känner hur Påskens drama kommer närmare och närmare. Det är samma
sak varje år och ändå är det ett riktigt drama igen och igen.
Såhär i fastetiden har tankarna gått extra mycket till årets
fasteinsamling där Svenska kyrkans Internationella arbete i
år samlar in pengar till Att resa sig starkare. Människor som
drabbats av katastrof får möjlighet att resa sig starkare. Att
ge och hjälpa dem som har det svårt gör något med oss, vi
får känna oss delaktiga i att hjälpa till där torkan slagit till,
eller där orkaner förstört hus och hem, föräldralösa barn
får en drägligare uppväxt tack vare de gåvor vi ger. Så var
med du med! Ge det du kan för alla bidrag är välkomna!
Snart får vi brista ut i Kristus är uppstånden och dela
påskens glädje!
Heléna

Kyrkofullmäktigemöte
Måndagen den 28 maj kl 19.00 i Sågmyra församlingsgård. Välkomna att närvara!
Från och med januari 2018 kan man ta del av Kyrkorådets och Kyrkofullmäktiges protokoll på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/bjursas Trevlig läsning!

Vi välkomnar nya körmedlemmar
Tycker du om att sjunga?
Är du en van sångare eller ovan sångare?
Välkommen att prova på att vara med
i någon av våra körer.
Har du några frågor kontakta
Birgitta Flygare 023-505 38 eller
Crescenzo (Enzo) Grifone 023-509 15.

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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Avser medlemmar i Bjursås församling

Utdrag ur kyrkobokföringen för
2017-01-01 – 2017-12-31
Dop
19 stycken
Konfirmander
13 stycken
Vigslar
11 par
Begravningar
23 stycken
Avser medlemmar i Bjursås församling

Nya Kyrkvärdar
Bjursås församling välkomnar nya kyrkvärdar.
En kyrkvärd är en lekman som är utsedd att hjälpa till vid
kristna gudstjänster, vanligtvis med att hälsa välkommen,
hjälpa till med textläsningar, hjälpa till vid nattvarden, dela ut
psalmböcker och gudstjänstagendor samt att ta upp kollekt.
Är du intresserad så hör av dig till kyrkoherde
Heléna Markfjärd 023-515 50.
Församlingens präster
Kyrkoherde Heléna Markfjärd, tel 023-515 50
helena.markfjard@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

APRIL

MAJ

15 Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka. Kören
Färist medverkar.
22 Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
28 Lördag kl 17.00 Orgelkonsert ”Välkommen våren”
med Crescenzo Grifone i Bjursås kyrka.
29 Söndag kl 11.00 Familjegudstjänst i Bjursås kyrka.

9

MAJ
6 Söndag Ekumenisk gudstjänst sammanlyst till Betel.
10 Kristi h.dag kl 09.00 Gökotta i Prästskogen. (Vid
regn i Bjursås kyrka).
11 Fredag kl 08.15 Korum i Bjursås kyrka innan
Dalkarlsvandringen.
13 Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.
Kyrkokören medverkar.
19 Pingstafton kl 14.00 Konfirmationsmässa i Bjursås
kyrka. Kyrkokören medverkar.
20 Pingstdagen kl 16.00 Musikgudstjänst ”A little
jazz Mass” av Bob Chilcott – Jazziga toner med
Cantamus i Bjursås kyrka.
26 Lördag kl 18.00 Musik vid helgsmål i Bjursås kyrka.
Sång av Hinsnorets vokalensemble.
27 Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Bjursås kyrka.

JUNI
3

Söndag kl 11.00 Familjegudstjänst,
barnverksamhetsavslutning och dopfest i Bjursås
kyrka.
Sedan fortsätter vi festen i Bjursås församlingshem
där Totoo Trollkarl trollar för små och stora. Barnen
kommer att ha vernissage med mera. Fika: Korv med
bröd. Hjärtligt välkommen!

Onsdag kl 18.00 Vårkonsert med Sågmyrakören
i Sågmyra kyrka. Lasse Hilleskär kontrabas, Stig
Lindstedt saxofon och Birgitta Flygare piano.
Med reservation för ändringar

Församlingsresa torsdag 24 maj
Välkommen att vara med! Resan går till Bönan vid Gävlekusten, Högbo bruk och Rosenlöfs tryckerimuseum i
Kungsgården.
Innehåll:
Avresa kl 8.30 från Bjursås kyrka med Hedmans buss.
Förmiddag: Guidning på Rosenlöfs tryckerimuseum i
Kungsgården. Ta med egen termos om förmiddagskaffe
önskas!
Lunch kl 12.00 på Högbo Brukshotell. Buffé med soppa,
kött/fisk/veg varmrätt, kaffe o godbit. På Högbo bruk
finns hantverks-atelieér mm att besöka.
Eftermiddagskaffe på Böna café. Här kan man också
promenera till Bönans fyr och fiskrökeri.
Ankomst Bjursås ca kl 18.30.
Kostnad 250 kr
Först till kvarn gäller…! Sista anmälningsdag torsdag 3 maj.
Anmälan till församlingsexpeditionen, tel: 023-505 00
VV ange ev allergier!
Varmt välkomna!

Gemensam urnnedsättning
För de som önskar erbjuder Bjursås församling en gemensam
urnnedsättning lördagen den 5 maj kl. 15.00 i Bjursås.
Hur går en gemensam urnnedsättning till? Vi samlas i 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
på tel. 023-505 00.

Med reservation för ändringar

Barnverksamhet
i Bjursås Församling
Bjursås
Öppen förskola måndagar & torsdagar
kl 09.00-12.00
Onsdagskul
onsdagar
kl 14.00-16.00
Sågmyra
Öppen förskola tisdagar
kl 09.00-12.00
Välkommen du också!

Gökotta i Prästskogen
På Kristi himmelsfärds dag den 10 maj kl 9.00.
Gudstjänsten firas vid vindskyddet i Prästskogen (vid
gamla elljusspåret i Bjursås). Ta gärna med egen fikakorg
och något att sitta på. Vid regn är vi i Bjursås kyrka.
Välkommen!

Andakter på Sandtäktsgården
Onsdagar kl 14.00 inbjuder Bjursås församling till
andakt på Sandtäktsgården. Välkommen!

”Nya” bokskåp i Bjursås kyrka och församlingshem
Från och med Kyndelsmässodagen finns det två ”nya” bokskåp i församlingen. I församlingshemmet har det gamla
dalaskåpet i hallen fyllts på med Fairtradeprodukter som
choklad, torkad mango och ett par olika tesorter. Här finns
även lite annat smått och gott. I underskåpet hittar ni böcker
till försäljning. Skåpet hålls öppet när det är verksamhet i församlingshemmet. Betalar gör ni helst med Swish, numret står
på skåpsdörren. Skriv Bokskåp, så kommer betalningen rätt.

Det här fina skåpet står i Bjursås kyrka. Här finns också lite
smått och gott till försäljning, samt böcker och några vykort.
Betalar gör ni helst via Swish-numret. Skriv Bokskåp, så
kommer betalningen rätt.

Evenemang
Vecka 15 Kvällsträff för karlar i Bjursås
församlingshem, torsdag 12 april kl 18.00
”Gamla Björbobanan mm” – Järnvägstema
med Bo Paulsson. 40 kr per person, föranmälan krävs.

Handarbetscafé
- sy, sticka, virka eller annat handarbete
Vi träffas torsdagar, jämna veckor,
i Bjursås församlingshem mellan
kl 13.30-15.30.
Välkommen, nybörjare eller erfaren
till en stund med inspiration, gemenskap, avkoppling och fika.

Vecka 16 Sopplunch i Bjursås församlingshem, tisdag 17 april
”SKUT – En salig soppa”. Jimmy Nilsson
berättar och visar bilder från sin tid i Svenska kyrkan i
Paris. Hemma fast utomlands.
40 kr per person, ingen föranmälan krävs.

Under 2017 samlade syföreningen in 28 000 kr till välgörande
ändamål, bl a genom brödbak, lotterier och auktion. Stort tack
till er alla som gjorde detta möjligt!

Vecka 17 Temakväll i Bjursås församlingshem,
torsdag 26 april kl 18.30
Axel Munthe -en europé i tiden. Berättarafton,
bildspel/musik med Anders Lindström.

Slink In - Stickcafé
Torsdagkvällar, jämna veckor,
mellan klockan 18.30-21.00
i Bjursås församlingshem.
Ta med ditt handarbete och
slink in! Info: Mia Lundblad 070-790 51 23

Där föranmälan krävs, ring församlingsexpeditionen
på telefon 023-505 00
eller maila bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se

Sahlanders, Falun 1803

