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56 år och föräldraledig
Släktforskare inventerar gravar

Om kyrkovalet
Cirka 5,5 miljoner personer är röstberättigade och får rösta i
kyrkovalet 2013 (7494 personer i Västanfors Västervåla församling).
Rösträttsåldern är 16 år och det är unikt för kyrkovalet.

Varför rösta?
Det finns många skäl till varför man vill rösta i kyrkovalet. Här
kommer några exempel: För att man får – demokratin fungerar bara
om den används. För att man vill – Svenska kyrkan berör fler än man
tror, mig eller andra, nu eller en annan gång. För att Svenska kyrkan
spelar en viktig roll i människors liv, vid kriser, i närsamhället och i
världen. För att stötta de som tar på sig uppgiften att vara med och
styra. För att vara delaktig, vara med och påverka och ta ansvar.
För att varje röst väger tungt i kyrkovalet. För att Svenska kyrkan
är beroende av människors engagemang. För att det handlar om hur
min kyrkoavgift används. För att man vill vara med och påverka var
Svenska kyrkan ska lägga kraften!

Foto: Magnus Aronson
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När kan jag rösta?
Valdagen 15 september
Lokal
Lindgårdsskolan - Bergsvillan
Brukskyrkan
Fagerstahallen
Sveasalongen
Åvestbo Hemvärnsgård
Sockenstugan Västervåla

Förtidsröstning
Lokal
Brukskyrkan

Sveasalongen

Öppettider
kl 9-14, 16-20
kl 9-14, 16-20
kl 9-12, 16-19
kl 9-12, 16-19
kl 9-12, 16-19
kl 9-12, 16-19

Öppettider
den 2-7/9
den 9-11/9
torsdag 5/9
måndag 9/9

kl 10-13
kl 10-13
kl 17-20
kl 17-20

onsdag 4/9
onsdag 11/9

kl 11-14
kl 11-14
Foto: Magnus Aronson/IKON

Vem får rösta?

Rösta med bud

Rösträtt i kyrkovalet har den som är medlem i
Svenska kyrkan och har fyllt 16 år. Man väljer
förtroendevalda till det stift och den församling där
man bor och till Kyrkomötet.

Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning.
Budröstning är främst ett alternativ för dig som
tänkt rösta i vallokal men får förhinder att rösta på
valdagen. Du behöver ett brevröstningspaket även
för att budrösta. Det är viktigt att röstkortet är med.

Rösta före valdagen
Om du vill rösta före valdagen kan du göra det i
Brukskyrkan och i Sveasalongen enligt ovanstående
tider. För att rösta i förväg behöver du röstkort och
legitimation. Om du har förlorat ditt röstkort kan du
få ett nytt på församlingsexpeditionen i Brukskyrkan.

Rösta med brev
Du kan rösta genom att skicka brev. För att rösta
med brev behöver du ett brevröstningspaket, som du
kan få på församlingsexpeditionen i Brukskyrkan.
I kuvertet finns den information som du behöver
för att rösta med brev. Posta din brevröst så att den
är framme senast den 11 september. Du måste även
skicka med ditt röstkort.
Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans hemsida
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta från utlandet
Du måste vara skriven i Sverige för att få rösta
i kyrkovalet. Det går att brevrösta om du är
röstberättigad och befinner dig utomlands när
det är dags att rösta. Röstkortet skickas till din
folkbokföringsadress och ska vara distribuerat senast
den 28 augusti.
Brevrösta från en utlandsförsamling:
Hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar finns det
brevröstningspaket som du behöver för att brevrösta. Det går att få ett dubblettröstkort faxat till en
utlandsförsamling. Du kan även beställa ett dubblettröstkort på kyrkovalets webbplats. Din brevröst måste vara kyrkostyrelsen tillhanda senast den
11 september.
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Vem beslutar om vad?
Församling (vit valsedel)
VAL TILL FÖRSAMLING

VAL TILL FÖRSAMLING

KYRKOFULLMÄKTIGE
Behandlar frågor som rör den lokala
församlingens liv, till exempel
budget och övergripande mål.

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

Stift (rosa valsedel)

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

STIFTSFULLMÄKTIGE
Stiftsfullmäktige ser till att verksamheten
i församlingarna följer kyrkans regelverk
Kyrkoordningen. Stiftet har till uppgift att
stödja församlingarna att utveckla sin
verksamhet.

VAL TILL KYRKOMÖTET

KYRKOMÖTET
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta
beslutande organ med 251 ledamöter.
Här avgörs gemensamma frågor som rör
kyrkans regelverk och ställningstaganden.
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Svenska kyrkan har 13 stift med en
biskop i varje. Stiften har till uppgift
att stödja församlingarna att utveckla
sin verksamhet, till exempel genom
att ordna kurser och fortbildningar
för de anställda i stiftets församlingar.
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta
beslutande organ och ser till att
verksamheten i församlingarna följer
kyrkans regelverk Kyrkoordningen.
Stiften förvaltar kyrkans jord, skog
och fonder.

Kyrkomötet (gul valsedel)

VAL TILL KYRKOMÖTET

Illustration: Johnny Pesola

Kyrkofullmäktige behandlar frågor
som rör den lokala församlingens liv,
till exempel budget och övergripande
mål.
I Västanfors Västervåla församling
fungerar det så att Kyrkofullmäktige
utser Kyrkorådet, som är församlingens styrelse. Kyrkorådet i sin tur
beslutar om frågor som rör verksamheten, till exempel om församlingen
ska ha en friskola eller inte. Ska man
satsa mer på körer och musik, barnverksamhet och församlingstidning eller diakonalt arbete på olika sätt? Var
ska församlingen lägga kraften?

Kyrkomötet är Svenska kyrkans
högsta beslutande organ med 251
ledamöter. Här avgörs gemensamma
frågor som rör kyrkans regelverk och
ställningstaganden. Det är frågor av
övergripande natur som avgörs här, till
exempel om gudstjänster, psalmboken
och hur dop, konfirmation, vigsel och
begravning ska gå till.

Vilka kan jag rösta på?
Följande nomineringsgrupper ställer upp i
Kyrkovalet 2013:

Kyrkomötet
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Elävä seurakunta - Levande församling
Frimodig kyrka
Fria liberaler i Svenska kyrkan
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Kyrklig samverkan i Visby stift
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
SPI Seniorpartiet
Skanör Falsterbo Kyrkans Väl
Sverigedemokraterna
Vägen
Vänstern i Svenska kyrkan
Öppen kyrka - en kyrka för alla

Foto: Magnus Aronson

Personrösta
I kyrkovalet kan du personrösta på tre kandidater.
Du personröstar genom att kryssa för den eller de,
maximalt tre personer, som du helst vill se valda.
Kryssen ökar kandidaternas möjlighet att bli valda
och få representera dig.
Om du när du röstar använder en blank valsedel kan
du om du vill personrösta, skriva namnet på den eller
de kandidater som ska få en personröst. Maximalt tre
namn i varje val.
För att få tillgodoräkna sig personrösterna krävs att
kandidaten fått personröster till ett antal motsvarande
minst 5 procent av nomineringsgruppens röstetal,
dock lägst 20 röster i de lokala valen och 50 röster i
stiftsvalet. Alla som fått tillräckligt många personröster
och nått över denna tröskel hamnar högre upp på
listan än de som ej kan tillgodoräkna sig personröster.
Det namn som har störst personligt röstetal tar första
plats i ordningen och så vidare.
Det går inte att stryka kandidater.

Stiftsfullmäktige i Västerås stift
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska kyrkan - FiSK
Frimodig kyrka
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska kyrkan

Kyrkofullmäktige i
Västanfors Västervåla församling
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Socialdemokraterna
i Fagersta
Vi säger ja till en öppen folkkyrka med
framtidstro
En av våra grundläggande fri- och rättigheter är
religionsfriheten. Religionen är viktig för många
människor och för oss socialdemokrater är det
självklart att alla människor måste ha rätt att få
utöva sin religion.
Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan och
Västanfors-Västervåla församling ska vara en öppen
och demokratisk folkkyrka. Kyrkan ska vara på
människans sida, genom att värna om demokratin
och alla människors lika värde.
Som kommunens största ideella organisation är
Svenska kyrkan en viktig resurs både i enskilda
människors liv och för Fagersta som kommun.

Svenska kyrkan ska bekämpa de växande
klassklyftorna
Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och
ungdomsverksamhet!
Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan
med kommunen!
Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och
utveckling
Ta vara på församlingshemmen som öppna
mötesplatser
Vi vill utveckla och bredda den diakonala
verksamheten i Fagersta genom att anställa två
diakoner, gärna flerspråkiga.

Vi vill fortsätta att bidra med våra idéer och vårt
engagemang till Västanfors-Västervåla församling.
Vi vill peka på vägar framåt och tillsammans med
Svenska kyrkan bidra till utveckling och trygghet
– ett Fagersta där alla kan leva ett bättre liv, känna
frihet och framtidstro!

Svenska kyrkan ska erbjuda trygghet till sina
anställda
Vi vill säkerställa Västanfors-Västervåla församling
som en bra arbetsplats.
Vi vill skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda, samt inrätta ett
personalutskott.

Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i
centrum
Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation,
vigslar och begravningar!
Förena goda traditioner med nytänkande så att fler
känner sig delaktiga!
Håll Fagerstas kyrkobyggnader och kyrkogårdar
öppna och välvårdade!

Svenska kyrkan ska ge stöd där det behövs
Kyrkans Begravningsbyrå ska även fortsatt vara
öppen för alla, inte bara för den som är medlem i
Svenska kyrkan.
Malingsbo rehabcenter är en viktig instans i
arbetet med att höja livskvalitén för personer med
missbruksproblem och deras anhöriga.

Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och
värde
Arbeta för solidaritet, social rättvisa och hållbar
utveckling!
Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot
mobbning och rasism!

Lindgårdsskolan ska sätta eleverna i främsta
rummet
Vi vill säkerställa en skolverksamhet där alla elever
ges förutsättningar att nå målen.
Vi vill utöka samarbetet mellan kommunen och
församlingen, i syfte att utveckla och stärka kvalitén
på undervisningen.
Förändra genom att rösta den 15 september 2013!
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POSK
Partipolitiskt obundna
i Svenska kyrkan
Inför ett kyrkoval brukar vi i POSK ta fram både
backspegel och kikare; dels för att blicka tillbaka och
dels för att speja framåt. Hur gick det? Och hur ser
det ut vid horisonten?
POSKs valmanifest har den 27 augusti
postdistribuerats till samtliga hushåll i församlingen.
Utöver innehållet i manifestet vill POSK upplysa
Mitt i livets läsare om följande.
Att bedriva kyrklig verksamhet, särskilt i den
omfattning som vi gör inom Västanfors Västervåla
församling, är inte alltid helt enkelt. Men med
het vilja och djupt engagemang för församlingens
fortsatta utveckling, vill vi POSKare, utifrån vår
kristna övertygelse, försöka erbjuda alla människor
i församlingen verksamheter som kan ge glädje,
upplevelser, trygghet och tröst i livet.
POSKs valmanifest har rubriken ”En fri röst i en
fri kyrka”. Här erbjuder vi våra församlingsbor
ett fortsatt partipolitiskt oberoende alternativ i
kyrkopolitiken, med en platt och enkel organisation
som syftar till maximal demokratisk representation
i kyrkofullmäktige. Så vill vi gestalta Folkkyrkan i
vår församling!
I POSKs 12-punktsprogram (valmanifestet) för
2014-2017, vill vi ge väljarna en sammanfattande
orientering om de frågor som vi menar kommer
att kunna få betydelse för alla som bor och vistas i
församlingen.
För POSK är det viktigt att framhålla att vårt
valmanifest, till skillnad från politiska partiers
kyrkliga valmanifest som fastställs på central
partistyrelsenivå, istället har utformats utifrån
behov som POSK, genom våra förtroendevalda
kyrkopolitiker och våra medlemmar, bedömer är
relaterade till just vår församling (direktdemokrati).
Efter den förödande branden i församlingshemmet
Lindgården ligger naturligtvis projekteringen och
återuppbyggandet av församlingshemmet mycket
högt på POSKs kyrkopolitiska agenda.
I en modern kyrklig organisation, lik den som
vi sedan 2006 har i församlingen, är det av
stor vikt att även fortsättningsvis skilja mellan

de förtroendevalda kyrkopolitikernas roll och
uppgift (verksamhetsstyrning) och personalens/
tjänstemannaorganisationens roll och uppgift
(det verkställande och operativa uppdraget). Men
för att vi kyrkopolitiker ändå ska kunna vara
delaktiga i det operativa arbetet, utan att där ha en
beslutande roll, kommer POSK även fortsättningsvis
att värna om arbetet i verksamhetskommittéer.
Verksamhetskommittéer där frågor som bl. a. rör
barn och ungdom, förskola och skola, gudstjänstliv
och kyrkomusik, kyrkogårdsförvaltning och
fastigheter samt övergripande och strategiska frågor,
dryftas med församlingens ansvariga tjänstemän.
Detta beprövade arbetssätt bör effektiviseras för att
ytterligare bredda och fördjupa det demokratiska
inflytandet i församlingens operativa arbete.
En viktig fråga i POSKs 12-punktsprogram
är Brukskyrkans framtida roll. Där vill POSK
undersöka möjligheterna att utveckla Brukskyrkans
roll och då som ”En kyrka mitt i byn”, med sitt
centrala läge.
En annan fråga av utomordentligt stor vikt är det
hot som församlingens friskoleverksamhet har varit
och är utsatt för genom kommunens oresonliga
agerande. POSK vill fortsätta att arbeta för att
alla skolbarn i vår kommun ska behandlas efter
likabehandlingsprincipen och FNs Barnkonvention.
Vi ogillar segregering av barn. Därför blir det
POSKs strävan att försöka påverka kommunen till
omvärdering i friskolefrågan, för att därigenom
slippa långdragna och dyra domstolsprocesser.
Med POSKs långa kyrkopolitiska erfarenhet och
med våra kandidaters breda kompetens, ser vi fram
emot att få möta väljarna i höstens kyrkoval!
För POSKs styrelse
Anders Linger
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Per Georgsson med
dottern Magda.

P

Per Georgsson och hans fru Jenny
fick barn för drygt ett år sedan och
nu ska Per vara pappaledig hela
hösten. Under året som gått sedan
Magda föddes har han på grund
av arbete bara kunnat umgås med
henne på helgerna och en timme
på vardagkvällarna, så nu ser han
fram emot mer tid tillsammans
med sin dotter.
– Jag ser fram emot att få lära
känna Magda ordentligt under det
här halvåret och vara med i hennes
utveckling. Första morgonen som
pappaledig tänkte jag; ”Nu är det
jag och Magda. Nu är det jag som
ska regissera dagarna med lek,
mat, sömn och vila.” Och jag var
väl förberedd för jag hade tagit
över en del redan tidigare, berättar
Per.
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Nattningen på kvällen är det oftast pappa Per som tar hand om så
det är han expert på. Först kvällsbad, sedan gröt och så läggningen,
och sedan sover Magda från klockan åtta på kvällen till åtta på morgonen. Per och Jenny är noga med
att de vanliga rutinerna följs, för
de tror att Magda mår bra av det.

Ofta blir det mellanmål i lusthuset.
Gröndalsparken i Västanfors är ett
annat smultronställe när man bor
i lägenhet, tycker Per. Om det är
dåligt väder sover Magda gärna
sin förmiddagssömn i bilen och
Per brukar parkera vid någon liten
skogsväg och ta chansen att läsa en
stund medan Magda sover.

En vanlig vardag
Under sommaren har familjen haft
några lediga veckor tillsammans
och när jag träffar Per och Magda
på hembygdsgården har de haft två
vardagsveckor ihop. Hembygdsgården är ett favoritställe och hit
promenerar de gärna på förmiddagarna när det är fint väder. Magda
gillar att springa på gräset, titta
på hönsen och leka i lekstugan.

Föräldragruppen på Facebook
Redan när Magda var nyfödd
startade Per en Facebook-grupp
för de som var med i samma föräldragrupp inför förlossningen.
Under året har föräldragruppens
mammor och barn träffats en gång
i veckan, och Per hoppas att papporna som nu har tagit över föräldraledigheten ska fortsätta med
det.

56 år och föräldraledig
– Jag tror det kan vara jättevärdefullt att träffas tillsammans med
barnen som är lika gamla och som
kanske kommer att följas åt under
tiden på dagis och i skolan. Vi kan
åka och bada med barnen eller äta
lunch tillsammans i Brukskyrkan
och gå till lekplatsen i Vilhelminaparken.
Stor åldersskillnad betyder lite
Den pappa i föräldragruppen
som Per har bäst kontakt med är
i 25-årsåldern. Per som är 56 år
skulle rent åldersmässigt kunna
vara hans far, men åldersskillnaden
har inte någon betydelse alls, tycker
Per. Det har inte heller varit någon
stor fråga i förhållandet med Jenny
som är 15 år yngre. Både Per och
Jenny har bildat familj ganska
sent i livet. Ingen av dem har barn
sedan tidigare.
– Jag hade bestämt mig för att vara
singel och jag tänkte ibland att det
var synd att livet inte blev så att
jag hade några barn, och när det
väl blev dags såg jag med tillförsikt
fram emot att få barn. Det var
naturligt när vi blev ett par och jag
kände hennes längtan efter barn.
Hinner inte med hushållsarbetet
Det händer att Magdas mormor
tar hand om henne en stund när
Per behöver städa.
– Jag försöker tvätta och städa när
Magda sover eller leker, men jag
hinner inte med allt. Det är kanon
att svärmor kan vara barnvakt
ibland, men det viktigaste är att jag
projicerar ett lugn för Magda.
Per har fått större förståelse för
tidsåtgången som hushållsarbete

tar i ett mer jämlikt förhållande.
Per har på senare tid förstått
att han inte var mogen för att bli
förälder tidigare i livet.
– Jag vill ge Magda en bra start
i livet med grundtrygghet och
självförtroende för att hon ska
kunna hantera livets kommande
situationer. Det hade jag nog inte
tänkt så tydligt om jag hade fått
barn när jag var 30, säger han
eftertänksamt.
Att få tid för motion
Både Per och Jenny löptränar en
del och det gäller att hitta bra
praktiska lösningar så att båda
får tid till det även med ett barn
i familjen. Ibland är det tajt men
det finns tid för motion om man
planerar för det, menar Per. Själv
har han under våren använt en
särskild löpvagn för att kunna
träna medan Magda sov. Paret
låter sig inte hindras av att de
har ett litet barn att ta hand om,
istället räknar de hela tiden med
Magda och tar henne med. De har
till och med köpt en liten husvagn
för att Magda ska kunna vara med
på lopp och tävlingar.
Per arbetar med hälsofrågor
på landstinget i Västerås. Han
upplever en positiv inställning
från arbetsgivaren till att han
har småbarn. Det betyder bland
annat flexibla arbetstider. Under
våren tog Per cykeln med sig på
tåget till Västerås för att kunna
cykla hem till Fagersta på kvällen.
Eftersom han har förtroendet att
styra över sin arbetstid så kunde
han ta kompledigt en timme på

eftermiddagen för att komma hem i
samma tid som vanligt. På det viset
förlorade han inte den värdefulla
timmen med Magda på kvällen.
– Att få styra sitt liv betyder mycket
för välbefinnandet, hävdar Per.
Hälsa och livskvalitet
Livskvalitet är viktigt för hälsan.
Man kan inte bara leva, man måste
ha kvalitet när man lever.
– Många lever men har inget liv
på grund av ohälsa. För mig har
det där med hälsa gått som en
röd tråd genom livet, eftersom
båda mina föräldrar dog när jag
var i ungdomsåren. Nu känns
det än viktigare att försöka leva
ett hälsosamt liv när det gäller
sånt som jag själv kan påverka,
till exempel motion, alkohol och
stress. Nu gäller det att vara med
Magda, det är det jag tänker på.
Det är livskvalitet att bli pappa
när man är 55 år, tycker Per.
– Det är ofattbart. På söndagkvällarna får jag en stark känsla av
lycka när jag tänker på att jag inte
behöver åka till jobbet nästa dag,
utan istället får jag vara hemma
med Magda.

Text och foto:
Cecilia Kjellin Eriksson
Per Georgssons boktips
(BVC lämnade ut en artikel ur boken
om anknytningsteori):
Bokens titel: Anknytningsteori.
Betydelsen av nära känslomässiga
relationer.
Författare: Anders Broberg, Pehr
Granqvist, Tord Ivarsson och Pia
Risholm Mothander.
Förlag: Natur & Kultur
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Släktforskare inventerar gravar

S

Släktforskarna i Fagersta arbetar
just nu med att inventera gravstenar
på kyrkogårdarna i Västanfors och
Västervåla.
Riksföreningen
Släktforskarna
jobbar med att inventera gravstenar på kyrkogårdarna i Sverige för
att det ska vara lätt för vem som
helst att gratis söka efter gravar på
Internet. Ungefär 100.000 gravar
ska inventeras.
På sajten www.rötter.se finns möjligheten att söka dessa uppgifter,
som kompletteras hela tiden. Vartefter en kyrkogård är inventerad
och uppgifterna har kontrollerats
och godkänts så blir de sökbara
i databasen som är kopplad till
hemsidan.

Kulturhistoriskt värde
Anders Wossmar är projektledare
för arbetet i Fagersta.
– Det här är ett kulturhistoriskt
värde för framtiden, vill han framhålla. Vi vill dokumentera gravstenarna eftersom de plockas bort
efter en viss tid när graven är återlämnad*.
Gravstenar och andra gravprydnader är ett viktigt kulturarv. I vårt
moderna samhälle finns hot som
gör att gravstenarna med tiden
riskerar att försvinna. Luftföroreningar fräter på stenarna, och
begravningslagen begränsar i viss
mån gravars bevarande, eftersom
den bygger på att det alltid ska finnas en gravrättsinnehavare. Gravstensinventeringen är ett sätt att i
digital form bevara gravstenarnas
utseende för framtiden.
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Anders har varit engagerad i
släktforskarna i Fagersta under
många år och har under ett par
års tid varit anställd för att driva
kursverksamhet. Hans anställning
har nu förlängts för att leda projektet med gravinventeringen. Två
personer är anställda inom ramen
för FAS 3 (arbetsmarknadspolitiskt program för långtidsarbetslösa) för att föra in uppgifterna i
databasen. De har sin arbetsplats
i släktforskarnas forskarrum på
baksidan av Fagersta bibliotek. De
andra som hjälper till med gravinventeringen jobbar ideellt.
– Vi märker att intresset för släktforskning ökar och gravinventeringen är ett sätt att involvera nya
medlemmar i föreningen, menar
Anders.

Fotograferar och mäter
Två dagar i veckan under större
delen av sommaren har de träffats
på kyrkogården för att jobba tillsammans med att fotografera och
mäta varje gravsten och skriva av
texten. Man noterar också om det
finns dekorationer på stenen, och
beskriver dem. Uppgifterna lämnas sedan vidare till personalen på
kontoret, som matar in dem i databasen. Under hösten och vintern
kommer jobbet att bestå i att kontrollera att alla uppgifter stämmer,
och det tar tid. Då hyr de in sig i
Sveasalongen för att få plats med
alla kartor, papper och datorer.
Först när uppgifterna är kontrollerade blir de sökbara för allmänheten.

– Det är viktigt att det verkligen
är rätt uppgifter som publiceras i
databasen, säger Ingvar Palm, som
är ordförande i släktforskarna i
Fagersta och en av dem som lägger
ned mycket tid på det här jobbet.
Uppgifterna kontrolleras också
mot de uppgifter som finns i Svenska kyrkans gravregister om hur
många och vilka personer som är
gravsatta i graven, och det blir en
sorts kvalitetssäkring.
Namn och titlar fascinerar
– Det här är himla roligt! tycker
Anders Wossmar. Vissa gravstenar
är svårlästa, men det är intressant
att läsa vad som står på dem. Jag
reagerar på namn och titlar på
gravstenarna och känner att det är
viktigt att bibehålla det för kulturens räkning. Eftersom jag är född
i Fagersta och har gått i skolan här
så känner jag igen många personer
som är gravsatta på den här kyrkogården och det är fascinerande. Jag
minns både kusken och vaktmästaren från när jag var liten.

Förklaring
*Gravstenarna plockas bort efter en
viss tid när graven är återlämnad*.
En grav återlämnas till församlingen,
som är huvudman för begravningsverksamheten, när det har gått 25
år sedan någon senast blev gravsatt
i graven och det inte finns någon anhörig som vill stå som gravrättsinnehavare. Gravstenen tas bort från
graven en viss tid efter att graven har
återlämnats. Sedan förvaras gravstenarna på en särskild plats på kyrkogården under två år.

Karl-Mikael Skog, Ingvar Palm och Lars Ekegren
antecknar uppgifterna om varje gravsten.

Monica Andersson mäter gravstenen och Anders
Wossmar skriver av den text som står på stenen.

Arbetet med inventeringen av
gravstenar på kyrkogårdarna
i Västanfors och Västervåla
är tidskrävande och sker
systematiskt rad för rad i
varje kvarter.

Text och foto:
Cecilia Kjellin Eriksson
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Modulärt vid Lindgården

F

Första veckan i augusti ställdes några tillfälliga moduler
upp vid Lindgårdens parkering. Det är ljusa fräscha
rum som ska tjäna som matsal för Lindgårdsskolans
barn och personal. Även barnverksamheten får
tillfälliga lokaler här. Möjlighet ska också finnas att
boka begravningskaffe/minnesstunder här.
Elektricitet tar man från elskåpet intill och vattenfrågan är löst genom att man grävt ned nya rör och tar
vatten från närliggande vattenledningar.
Varje moduldel väger ca 7–8 ton men för den jättelika
kranen från Västerås är det inga problem. Man har
vägt av plattformarna som modulerna står på med ett
laserinstrument i förväg så det hela står absolut plant.
Om allt går som det är tänkt så kan man börja servera
skolmat här redan när höstterminen startar.
På bilderna nedan ser man även hur Lindgårdens tak
nu täckts av plast för att uppbyggnaden ska kunna ske
utan att regn tränger in. Betongplattan ska nu torka
och man räknar med att själva bygget av Lindgården
kan båbörjas tidigast i januari/februari.

Text och foto: Staffan Riddersporre
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Ny rökgasrening i krematoriet

D

Den nya reningsanläggningen i krematoriet är nu i
bruk. Länsstyrelsen har beslutat att rökgaserna från
krematorieugnen ska renas med kolfilter för att uppfylla gällande miljökrav. Tidigare användes selen för
att rena rökgaserna från kvicksilver.
Kyrkogårdschef Benny Arnqvist är nöjd med det nya
systemet.
– Med den här nya anläggningen uppfyller vi alla miljökrav, säger han.
Installationen av den nya reningen har kostat ca
fem miljoner kronor, vilket bekostas med pengar
från begravningsavgiften och intäkter från externa
kremationer. Investeringen innebär ingen höjning av
begravningsavgiften. Begravningsavgift betalar alla
inkomsttagare i församlingen, även den som inte är
medlem i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften be-

Bilden ovan: Via en manöverpanel fyller Peter Andersson
på sorbent, som bland annat innehåller kol.
Bilden tv: I den stora grå behållaren sker själva reningen
av rökgaserna med hjälp av aktivt kol. I den mindre vita
behållaren samlas avfallsprodukterna.

kostar skötseln av våra kyrkogårdar och krematorieverksamheten.
Under hösten ska även uppvärmningssystemet bytas ut i den byggnad som innehåller krematorium,
Skogskapellet och personalutrymmen. Värmen från
krematorieugnen ska återanvändas för att värma upp
lokalerna. Det är en del i församlingens övergripande
miljötänkande med långsiktig energisnål uppvärmning. Flera av församlingens byggnader värms upp
med bergvärme, sjövärme eller fjärrvärme.
Församlingen har också ansökt om att få utföra fler
kremationer än tidigare. Församlingen har nu tillstånd
att utföra 1200 kremationer per år och vill utöka det
till 1600 kremationer per år.

Text och foto: Cecilia Kjellin Eriksson
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Maria välkomnar fler
barn till barnkörerna
Maria Webb är kyrkomusiker i Västanfors Västervåla församling
och ledare för barnkören och MusiKul-kören. Från och med hösten
kommer hon också att ha hand om den nya gruppen Minipulsarna.

Barnkören

Minipulsarna

Maria anställdes i församlingen
förra sommaren och efter en tids
föräldraledighet är hon nu inspirerad att dra igång körerna igen
efter sommaruppehållet. Barnkören vänder sig till barn från fem
till åtta år och man behöver inte
kunna läsa.
– Vi sjunger många rörelsesånger,
dansar och har kul med musiken,
berättar Maria, som hoppas att
många barn från olika skolor vill
vara med i barnkören till hösten.
Kom och sjung! Ju fler vi är desto
roligare blir det!

Minipulsarna är en nystart med
sång och rytmik för barn 0–5 år
tillsammans med en förälder eller
någon annan vuxen. Även moroch farföräldrar kan ta med sitt
barnbarn till Minipulsarna.
– Vi kommer att använda mycket
sång och rörelser för att ha kul
med musiken, berättar Maria.

Familjegudstjänster
Barnkören övar en gång i veckan
och sjunger på familjegudstjänsterna. Sångerna i familjegudstjänsterna är valda så att de passar in
i gudstjänstens tema, som kan
handla om vänner, bilar eller något annat ämne som är aktuellt för
barnen. ”Fem myror är fler än fyra
elefanter” och ”Pippi-gudstjänst”
är exempel på tidigare teman.
– Familjegudstjänsterna är riktade
till barnen, men även föräldrar och
andra vuxna upplever att de får
något med sig därifrån. Det är lätttillgängliga gudstjänster som också
är barnvagnsvänliga och det finns
kuddar som barnen kan sitta på
framme i koret, säger Maria.
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Minipulsarna är inte någon fast
grupp som man måste komma till
varje vecka, utan man kommer när
man kan och vill. Sedan branden
på Lindgården i våras har Sångleken haft uppehåll på grund av svårigheter att hitta en lämplig lokal,
och nu startar vi alltså en grupp
med det här nya konceptet istället.
Minipulsarna kommer att hålla till
i musikhuset Klockaren.

MusiKul-kören
I MusiKul-kören måste man kunna läsa eftersom man sjunger efter
text på papper, på olika språk. Det
kan även bli någon dans. I slutet
av terminen kommer båda barnkörerna att få spela in en låt på
CD-skiva. MusiKul-kören sjunger
ibland på gudstjänster, och under
hösten kommer de att jobba med
en musikal, som Maria skriver musik och text till.

Kyrkomusiker Maria Webb.

Musikalföreställning
Premiär på musikalföreställningen
blir troligen i januari/februari.
– Det är lite rockig musik som jag
tror att barn i den åldern tycker
om att sjunga, och det blir både
spänning och humor, avslöjar Maria. Det är kul att skriva musik för
barn för då kan man vara mer fri
i sitt skapande. I en musikal är det
musiken som driver handlingen
framåt, det är nog därför jag tycker
så mycket om musikaler. Musiken
har så stor betydelse i en musikal,
och för mig är musiken viktig i alla
sammanhang. Den ska fånga lyssnaren och ge inspiration.
Maria har jobbat med musikaler
tidigare och har erfarenhet av musik-shower genom sitt arbete med
Up with people, som hon har rest
runt världen tillsammans med. Under ett år var hon musikansvarig
för Up with peoples shower, och
nu bjuds hon då och då in för att
vara med och sjunga och dansa i
någon show när det behövs.

Körer för barn
(Gratis!)
med start vecka 36
Minipulsarna (barn 0–5 år
med förälder/annan vuxen)
onsdagar kl 17.00–17.30
i Klockaren
Barnkören (för barn 5–8 år)
torsdagar kl 17.00–17.30
i Klockaren
MusiKul-kören (barn 8–12 år)
torsdagar kl 17.30–18.30
i Klockaren
Frågor och anmälan kontakta
kyrkomusiker Maria Webb,
tel 0223-434 37 eller via mejl:
maria.webb@svenskakyrkan.se

Maria är utbildad musik- och
sångpedagog vid Musikhögskolan
i Malmö och har tidigare jobbat
mycket med barn och ungdomar.
Hon har även varit körledare för
vuxenkörer och har nu hand om
Västanfors Västervåla församlings
kyrkokör.

Övar i musikhuset
Barnkörerna kommer att öva i vårt
nya musikhus Klockaren (fd skolmuséet) på Klockarberget. Barngrupperna och öppna förskolan
kommer att hålla till i en av modulerna på parkeringen vid Lindgården tills Lindgården är uppbyggt
igen. Det kostar ingenting att vara
med i våra körer eller barngrupper,
eftersom verksamheten finansieras
med medel ur kyrkoavgiften.

Text och foto:
Cecilia Kjellin Eriksson

Bilderna är från familjegudstjänsten den 3 juni
som hade temat sommaravslutning. Många
ballonger prydde kyrkorummet och gudstjänsten
avslutades med jordgubbstårta och festis. Barnen
släppte också iväg en ballong från kyrktrappan
som en hälsning till sommaren.

Barnverksamheten (Gratis!)
med start vecka 36 i modulen vid Lindgården
Öppen förskola (barn 0–5 år med förälder)
Må kl 09.00–11.30 i modulen vid Lindgården
On kl 13.00–15.30 i modulen vid Lindgården
Fr kl 09.00–12.00 i Brukskyrkan (kyrksalen) fr o m 13/9
Familjecentralens Babyöppet (för barn 0–1 år med förälder)
onsdagar kl 09.00–12.00
på Bergslagssjukhuset, vid BVC.
Maximaler (barn födda 08) Måndag kl 13.00–15.00 i modulen
Minimaler (barn födda 09–10) Tisdag kl 09.00–11.00 i modulen
Miniorer (barn födda 05–07) Tisdag kl 14.00–16.00 i modulen
Frågor och anmälan till barngrupperna: Anna Binning
tel 0223-434 27 mejl: anna.binning@svenskakyrkan.se
I skrivande stund planerar vi utifrån att Öppna förskolan
och barngrupperna kan hålla till i modulen på Lindgårdens
parkering, men det kan hända att vi måste ändra tid och/eller
plats för någon grupp för att få allt att fungera tillsammans med
församlingens övriga verksamhet. Med reservation för vissa
ändringar, alltså.
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Erfarenheter delas i sorgegruppen

D

Det är lite mer än ett år sedan som sorgegruppen
officiellt avslutades, men deltagarna i den här
gruppen har på eget initiativ träffats ett par gånger
till. De tycker att träffarna har inneburit en värdefull
gemenskap som de vill vara rädda om. De är måna
om varandra och vill gärna veta hur det har gått för
de andra. Vid ett tillfälle åt de lunch tillsammans på
Kapellbackens krog och den här eftermiddagen ses
de i Brukskyrkan för samtal och fika. Ytterligare en
träff i Lucia-tid finns med i planerna.

V

Vi sitter samlade på stolar i en ring
i kyrksalen i Brukskyrkan. Diakon
Ingrid Östborg leder samtalet och
låter var och en berätta om hur det
har varit den här första sommaren
efter förlusten av en älskad
livskamrat. Det blir aldrig mer som
det har varit när man har förlorat
en person som man har delat sitt
liv med. Visst är det svårt att vänja
sig vid att vara ensam, men de
goda sommarminnena hjälper till
när hösten kommer.

Resor med familjen
Flera av deltagarna berättar om
uppskattade resor tillsammans
med barn och barnbarn. De
närmaste släktingarna blir ett
viktigt nätverk för den som nyligen
har blivit ensam. För någon som
inte har egna barn och barnbarn
blir grannarna oumbärliga, och
ett spontant besök av en vän eller
släkting blir mycket uppskattat.
Den som orkar vara ute har
större möjligheter till ett fortsatt
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bra liv. Ett par deltagare i gruppen
har fått dålig syn och det gör att
det blir svårare att ta sig ut på
egen hand. En kvinna är glad
för att hon ändå tog mod till sig
att beställa riksfärdtjänst till
midsommarfirande och en trevlig
helgvistelse i Tällberg. Till den här
träffen har några åkt tillsammans.
Någon med bil och körkort
erbjuder sig att hämta en annan
som själv har svårt att ta sig iväg.
Flera av deltagarna berättar att
det är många praktiska saker som
deras make brukade ordna, som de
nu själva måste fixa.

Kontakt med andra i gruppen
Under året har flera gruppmedlemmar haft kontakt med
någon annan i gruppen. De har
träffats någon gång och pratat
i telefon ibland. De kände inte
varandra innan sorgegruppen
började och några var tveksamma
till att vara med.

– De kanske sitter där och ”tjuter”
så att jag blir ledsen, tänkte en
kvinna, men jag är glad att jag
valde att vara med. Det blev inte
som jag trodde. Jag fick ta del av
vad andra hade varit med om.
Vi berättade om våra liv och nu
känner jag dem som var med i
samma grupp som jag.
Hon uppskattar att hon har fått
ta del av de andras berättelser och
fått berätta om sin egen situation.
– Vi har en gemensam upplevelse.
Ingen som inte har varit i den här
situationen kan riktigt förstå hur
det är, men vi har samma erfarenhet
och kan förstå varandra, säger en
annan kvinna.
En deltagare berättar att hon
ganska lång tid efter sin makes
död har insett att deras vuxna barn
har en annan sorg än den sorg hon
upplever. Det är inte detsamma att
mista en förälder som att mista
sin livskamrat. Det känns inte rätt
att lägga över hela sin egen sorg
på sina barn, för de har en egen

Varför
rösta?

sorg att bearbeta. Det är skönt att
kunna dela sina tankar med andra
som tänker ungefär lika.

Både skratt och gråt ryms
Träffarna
med
sorgegruppen
rymmer både gråt och skratt. Det
är en möjlighet att dela erfarenheter
med varandra. Det ger en känsla
av trygghet i gruppen när man får
ta del av varandras liv.
– Våga prova! säger någon. Man
får sluta om man tycker att det inte
är något som passar mig.
Sorgegruppen vänder sig till den
som nyligen mist en nära anhörig, i
första hand make/maka. Inbjudan
går ut med brev inför varje termin.
En sorgegrupp träffas fem gånger
under en termin, och avslutar
med en dagsresa tillsammans.
För mer information, kontakta Li
Lundberg, präst, tel 0223-434 12
eller Ingrid Östborg, diakon tel
0223-434 16.

Text och foto:
Cecilia Kjellin Eriksson

Birgit Puumala

Gun-Britt Thyrell

Vad betyder kyrkan för dig?

Vad betyder kyrkan för dig?

– Gemenskap, lugn och harmoni.
Det finns inget skönare än att
gå in i en kyrka, det ger mig en
inre frid även om jag är ensam
i kyrkorummet. Jag städar
vid Skogskapellet och där står
ibland urnor framme som ska
gravsättas. Det gör mig ingenting
utan det känns bra att veta att
den människan har fått frid. Jag
tror att kyrkan ställer upp för
människor som behöver hjälp och
stöd. De som jobbar i kyrkan är
så goa´.

– Kyrkan betyder väldigt mycket
för mig, tycker jag. I och med
att jag är med och kokar soppa
i Brukskyrkan på onsdagar och
hjälper till som frivillig värdinna i
kaféet så har jag fått väldigt många
vänner. Det är inte någon klubb
för inbördes beundran. Alla pratar
med varandra, gammal som ung,
och det är väldigt värdefullt.

Varför ska du rösta i
kyrkovalet?
– Man ska inte bara gå runt och
tycka och gnälla. Alla kan vara
med och påverka och jag tycker att
man ska ta vara på den chansen.
Kyrkan och tanken om att vara
medmänniska ligger mig nära.

Varför ska du rösta i
kyrkovalet?
– Är man med i kyrkan så tycker
jag att man ska rösta. Vi ska
vara rädda om vår kyrka. Många
kyrkor får stänga igen. Vi kan välja
förtroendevalda som kan besluta
om en bra verksamhet. Kyrkan gör
så mycket här i Fagersta.

Text och foto:
Cecilia Kjellin Eriksson
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Verksamheter
i Västanfors Västervåla församling

Du som är medlem i Svenska kyrkan och bor i Västanfors
Västervåla församling bidrar genom din kyrkoavgift till den
verksamhet som bedrivs här. Nedan är några exempel på
verksamheter som vi vill tacka för att du möjliggör genom
kyrkoavgiften:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gudstjänster i våra kyrkor och på andra platser
vigslar, dop och begravningar
konfirmationsundervisning
barnverksamhet och öppen förskola
körer för barn och vuxna
rockskola och annan musikundervisning
konserter och musikgudstjänster
samtalsgrupper
enskilda stödsamtal
besöksgrupp för ensamma och äldre
församlingstidning och andra informationskanaler
internationellt arbete (insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete)
Sjukhuskyrkan och andakter på äldreboenden

Församlingen driver också verksamheter som inte bekostas
av kyrkoavgiften:
• Brukskyrkan kafé
• Lunchservering, catering och minnesstunder
• Lindgårdens lokaler (när den byggts upp igen)
• förskolan Linden och Lindgårdsskolan
• Malingsbo rehabcenter (missbruksvård)
• Kyrkans Begravningsbyrå
• Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå
• Förskolan Västanvinden (i Västerås)

Gudstjänster i höst
Sö 8/9 kl 15 Gudstjänst i Västanfors kyrka
med avtackning av Daniel Eklund.
Sö 15/9 kl 10 Familjedag med vandring
i Västervåla.
Sö 22/9 kl 11 Finsk mässa i Brukskyrkan.
Sö 22/9 kl 18 Musikgudstjänst med
Kyrkokören i Västanfors kyrka.
Lö 28/9 kl 16 Konsert i Västervåla kyrka
med Åke Hahres sextett.
Sö 29/9 kl 10 Familjegudstjänst i Västanfors kyrka.
Sö 6/10 kl 15 Gudstjänst i Västanfors
kyrka
Sö 13/10 kl 11 Finsk mässa i Brukskyrkan.
Sö 20/10 kl 10 Musikgudstjänst i
Västervåla kyrka med Bärkebälgarna.
Sö 20/10 kl 18 Rock- & popmässa i
Västanfors kyrka.
Sö 27/10 kl 10 Familjegudstjänst i
Västanfors kyrka.
Lö 2/11 Alla helgons dag
kl 11 Finsk minnesgudstjänst i Brukskyrkan.
kl 16 Minnesgudstjänst i Västervåla kyrka
med Kyrkokören.
kl 18 Minnesgudstjänst i Västanfors kyrka
med Kyrkokören.
Sö 3/11 kl 15 Gudstjänst i Västanfors
kyrka.
Sö 17/11 kl 10 Psalmsångsgudstjänst i
Västervåla kyrka.
Sö 1/12 kl 10 Familjegudstjänst i
Västanfors kyrka med dopfest.
Barnkören sjunger.
Sö 1/12 kl 15 Adventsgudstjänst i Brukskyrkan med Kyrkokören.
Fr 6/12 kl 11 Finsk mässa i Brukskyrkan på självständighetsdagen.
Sö 8/12 De vackraste finska julsångerna.
Sö 8/12 kl 13 Gudstjänst på Hembygdsgården i Västervåla. Adventskaffe serveras.
Lö 14/12 kl 17 Gränslösas julkonsert
i Västanfors kyrka.
Sö 15/12 kl 10 Familjedag i Västervåla
med gudstjänst och luciafirande.

•
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Begravningsplatser och krematorieverksamheten
bekostas av begravningsavgiften

I Brukskyrkan firas gudstjänst kl 15 på
söndagar udda veckor. Veckomässa i
Västanfors kyrka varje torsdag kl 19.
Se predikoturen i Fagersta-Posten eller
församlingens hemsida för mer info.

Församlingsnytt
Mer skolpeng

Vårdstipendium

Ny personal

Västanfors-Västervåla församling har
rätt till betydligt högre skolpeng än
vad Fagersta kommun har velat betala
ut. I drygt tre år har ärendet legat
hos Förvaltningsrätten för avgörande
och nu har skolpengen för 2010 fastställts på ett sådant sätt att Fagersta kommun skall betala ytterligare
4,6 miljoner kronor till församlingen.
Fagersta kommun överväger enligt
uppgift att söka prövningstillstånd
i ärendet. Även skolpeng för åren
2011-2013 är ärenden för beslut i
Förvaltningsrätten.

Västanfors Västervåla församlings
vårdstipendium tilldelades i år Elin Eriksson i samband med studentfirandet
på Brinellskolan den 15 juni.

Ny chef för förskolan Linden blir Karin Norgren. Hon efterträder Mikael
Svärdsudd som har fått nytt jobb.
Veronica Palmgren, förskollärare, har
börjat jobba på förskolan Linden.
På förskolan Västanvinden i Västerås
arbetar sedan i juni barnskötare Alexandra Fiori Karlsson.
Mira Haglund och Andreas Wennemyr har gjort sitt introduktionsår på
Lindgårdsskolan och har nu fått tillsvidareanställning som lärare.
Malingsbo rehabcenter har anställt
ytterligare en alkohol- och drogterapeut som heter Magnus Melin.

Hjärtstartare
Nu finns en hjärtstartare i Brukskyrkan. Den sitter monterad i kyrksalen
där det också finns brandsläckare och
brandfilt.

Biskopsvisitation
Den 8-10 oktober blir det biskopsvisitation i vår församling.

Klädbytardag
Lördag 21/9 kl 10-13 i Svesalongen
Boka bord: Ring Anna Binning tel
0223-434 27 eller mejla:
anna.binning@svenskakyrkan.se

Nästa rockmässa
Välkommen att vara med och sjunga
i Rock- och popkören på nästa rockmässa. Övningarna startar tisdagen
den 10/9 kl 18.30-20 i Västanfors
kyrka. Anmäl dig till körledare Lena
Martinsson tel 0223-434 38, mejl:
lena.martinsson@svenskakyrkan.se

Stipendiet delas ut till elev folkbokförd inom Västanfors Västervåla
församling som avslutar sitt tredje
år på gymnasieskolans omvårdnadsprogram vid Norra Västmanlands
Utbildningsförbund och som under
studierna visat praktisk fallenhet i
omvårdnadsarbete, empati vid bemötandet av patienter och vårdtagare
samt intresse och engagemang i omvårdnadsstudier.
Det var sista året som stipendiet delades ut, eftersom det var den sista
avgångsklassen på Brinellskolans omvårdnadsprogram som gick ut i år.

Nästa tidning
Nästa nummer av församlingstidningen Mitt i livet kommer ut den 16 december, strax före jul alltså.

Välkommen att vara med i en sorgegrupp
Sorgegrupper finns för den som mist sin livskamrat eller en mycket nära
anhörig. Det kan göra gott att få dela sitt nya liv med andra som är i
samma livssituation. Det kan både stödja, berika och trösta att få berätta
om sina tankar och känslor, eller att lyssna på hur andra upplever sin
situation.
Varje grupp träffas fem gånger under en termin och avslutar med en
dagsutflykt tillsammans. Följande onsdagar träffas vi i Brukskyrkan
klockan 13.30 - 15.30 under hösten 2013: den 28/8, 25/9, 23/10,
20/11, 18/12 och en dagsutflykt den 15/1 2014.
Välkommen med din anmälan genom att ringa
till församlingsexpeditionen tel 0223-434 00.
Frågor? Kontakta Li Lundberg, präst, tel. 0223-434 12.
e-post: li.lundberg@svenskakyrkan.se
eller Ingrid Östborg, diakon, tel. 0223-434 16.
e-post: ingrid.ostborg@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare: Henrik Rydberg, tel 434 10. Redaktör:
Cecilia Kjellin Eriksson, tel 434 06. Repro: TEXT & REPRO,
Västerås. Tryck: PRIMAtryck, Hallstahammar. Omslagsfoto:
Magnus Aronson. Redaktören svarar för osignerat material.
www.svenskakyrkan.se/vastanfors

19

