Välkommen till en ovanlig men vanlig musiksommar
Efter en vår fylld av osäkerhet och därmed svårigheter att planera sommarens kyrkliga musikliv är vi
nu väldigt glada att kunna presentera ett program för Musik i sommarkväll sommaren 2020. I en tid
när nästan allt är onormalt har vi i Västanfors Västervåla församling försökt göra så mycket normalt
som möjligt. Det enda som är onormalt med sommarens musikgudstjänster är att vi måste begränsa
antalet besökare till 50 vid varje tillfälle om inte myndigheternas rekommendationer ändras. Rent
praktiskt går det till så att man från onsdag veckan innan kan hämta sin gratisbiljett på Nya
serveringen i Ängelsberg eller på Lindgården i Fagersta. Då vill vi be alla att inte ta fler biljetter än ni
säkert kommer att använda och om ni får förhinder att ni då lämnar tillbaka biljetter eller meddelar att
ni inte kan komma så att vi kan ge plats för dem som står i kö. Vi hoppas och tror att vi kommer att
kunna lösa alla praktiska och logistiska problem som kan uppstå i och med detta.
Vi kommer också att spara in en del på att inte trycka ett lika ”fint” program som vi brukar men vi tror
att informationen ändå kommer att vara tillräcklig och nå fram.
Dagligen har vi kunnat läsa om hur evenemang ställs in och vi har, med många andra, befarat att
sommaren kommer att bli en kulturell katastrof. För att i någon mån begränsa katastrofen har
Västanfors Västervåla församling med emfas hävdat att det är bättre att 50 personer får njuta av fin
musik än att ingen får göra det. Dessutom hävdar vi att vi inte på något sätt skall sänka ambitionsnivån
utan försöka få hit lika fina och duktiga musikanter som alla andra år. Nu kan vi se att kyrkomusiker
Lena Martinsson än en gång lyckats få till ett högklassigt program för sommaren.
Det är alltså med stor glädje och ett visst mått stolthet jag hälsar välkommen till en njutbar
musiksommar i Västervåla kyrka.
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