Västanfors Västervåla församlings tidning

nr 3/09

Kyrkoval

Lindgårdsskolans högstadium har startat
Maria och My ﬁck kulturstipendium

Kyrkovalet
Den 20 september är det kyrkoval. Var
fjärde år har du som är medlem i Svenska
kyrkan möjlighet att vara med och påverka
verksamheten i din församling och i Svenska
kyrkan i hela Sverige. Rösträttsåldern är 16 år,
och det är unikt för kyrkovalet.
Svenska kyrkan är en demokratisk
organisation där förtroendevalda väljs att
i samarbete med de anställda leda kyrkans
verksamhet. Valet sker på tre eller fyra olika
nivåer. Du som bor i Västanfors Västervåla
församling röstar i tre val; till Kyrkomötet som
är Svenska kyrkans högsta beslutande organ,
till Stiftsfullmäktige i Västerås stift och lokalt
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till församlingens Kyrkofullmäktige som sedan
utser församlingens styrelse - Kyrkorådet.
Valdeltagandet i de senaste kyrkovalen
har varit lågt, bara 12% i valet 2005 (i vår
församling var valdeltagandet 14%.)
Om du tycker att kyrkans arbete är viktigt
har du också ett ansvar att rösta i kyrkovalet.
Det finns en risk att små grupper får
oproportionerligt stort inflytande utan att vara
representativa för helheten om många låter
bli att rösta. Det gäller i alla demokratiska
strukturer. Det demokratiska systemet är
sårbart om man inte ställer upp och tar ansvar.
Cecilia Kjellin Eriksson, redaktör

Foto: Magnus Aronson

När kan jag rösta?
Valdagen 20 september
Vallokal
Lindgården
Brukskyrkan
Fagerstahallen
Sveasalongen
Hemvärnsgården Åvestbo
Sockenstugan Västervåla

Förtidsröstning
Vallokal
Lindgården (exp)

Brukskyrkan

Öppettid
kl 8-10, 14-20
kl 8-10, 12-15, 17-19
kl 8-10, 12-15, 17-19
kl 8-10, 12-15, 17-19
kl 8-10, 12-15, 17-19
kl 8-10, 12-15, 17-19

Foto: Magnus Aronson

Öppettid
den 7-11/9
kl 9-14
den 14-16/9
kl 9-14
den 10/9
kl 17-20
den 15/9
kl 17-20
den 12/9 (Öppet hus)kl 10-14
den 7-11/9
den 15-16/9

kl 11-14
kl 11-14

Röstning på institutioner den 14/9
Vallokal
Öppettid
Koltrasten
kl 08.00-10.00
Malmen
kl 10.30-12.30
Solliden
kl 13.00-15.00
Stolpvreten
kl 15.30-17.30

Vem får rösta?

Personrösta

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.

Du kan rösta på särskilda personer genom att kryssa
för upp till tre olika namn på samma valsedel.
Kryssen ökar chansen för de förkryssade personerna
att bli valda. Det är inte möjligt att ångerrösta.

Rösta före valdagen

Rösta genom budbärare

Om du vill rösta före valdagen kan du göra det
på församlingsexpeditionen och i Brukskyrkan
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.

Om du vet att du inte kan rösta på valdagen, så
kan du rösta genom en budbärare. Budbäraren
lämnar din röst i din vallokal. För att rösta genom
budbärare behöver du ett särskilt kuvert, som du kan
hämta på församlingsexpeditionen på Lindgården. I
kuvertet finns den information som du behöver för
att rösta genom budbärare. Ditt röstkort behövs
också när budet lämnar din röst på ett särskilt
röstmottagningsställe på valdagen.

Rösta med brev
Du kan rösta genom att skicka brev. För att rösta
med brev behöver du ett särskilt kuvert, som du kan
få på församlingsexpeditionen på Lindgården.
I kuvertet finns den information som du behöver för
att rösta med brev. Posta din brevröst så att den är
framme senast den 16 september. Skicka med ditt
röstkort.
Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans hemsida
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta från utlandet
Svenska kyrkan har församlingar utomlands. Om du
är folkbokförd i Sverige och på valdagen befinner
dig utomlands, i ett land där Svenska kyrkan har en
församling, så kan du rösta hos den församlingen.
Sök efter församlingar utomlands på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/utlandskyrkan
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Vem beslutar om vad?
VAL TILL FÖRSAMLING

VAL TILL FÖRSAMLING

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

Stift (rosa valsedel)

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

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.

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

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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Församling (vit valsedel)
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 som
bedrivs, till exempel om församlingen
ska ha en friskola eller inte. Ska
man satsa mer på körer och musik,
hemsida 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 och
psalmboken och hur dop, konfirmation,
vigsel och begravning ska gå till. I
höst beslutas till exempel om Svenska
kyrkan ska behålla vigselrätten och
om homosexuella par ska kunna gifta
sig i kyrkan.

Vilka kan jag rösta på?
Följande nomineringsgrupper ställer upp i
Kyrkovalet 2009:

Kyrkomötet
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartister i Svenska kyrkan
Frimodig kyrka
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Moderata Samlingspartiet
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
SPI Seniorpartiet
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska kyrkan

Stiftsfullmäktige i Västerås stift
Arbetarepartiet - Socialdemiokraterna
Centerpartiet
Folkpartister i Svenska kyrkan
Frimodig kyrka
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Moderata Samlingspartiet
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
SPI Seniorpartiet
Vänstern i Svenska kyrkan

Kyrkofullmäktige i
Västanfors Västervåla församling
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Folkpartister i Svenska kyrkan
Foto: Magnus Aronson

Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Arbetarepartiet
Socialdemokraterna
1. Hur ser ni på kyrkans roll i
Fagersta?
Vi ser kyrkan som ett viktigt
komplement till samhället i
övrigt. Speciellt när människor
känner en oro och behöver hjälp
i svåra stunder i livet. Kyrkan i
Fagersta erbjuder ett brett utbud
av verksamheter och är lyhörd
för att prova nya möjligheter efter
invånarnas önskemål och behov.
Vi anser också att kyrkans
ungdoms- och kulturverksamhet
erbjuder ett bra alternativ till det
kommersiella utbudet i samhället.
2. Hur ser ni på församlingens
barnverksamhet och skolverksamhet nu och i framtiden?
Barnen behöver få möjlighet att
utvecklas med lek, musik och
andra kulturupplevelser tillsammans med andra barn under vuxen
handledning.
Vi är stolta över den barnverksamhet som bedrivs och vi vill
fortsätta att utveckla denna del av
kyrkans verksamhet.
Det är bra att det finns alternativ
utöver den kommunala skolan för
de föräldrar och barn som så önskar.
Viktigt är att vår verksamhet skall
vara öppen för alla och utan
kommersiella vinstintressen. Vi
vill att utvecklingen av vår skola
skall ske i nära samarbete med
kommunens skolverksamhet.
3. Vilka risker och möjligheter
ﬁnns om förskolan och skolan
växer sig större?

6

Risken finns att kostnaderna per
elev i den kommunala skolan
ökar om vi inte kan finna en bra
samarbetsform där vi tillsammans
kan diskutera t.ex. personal, kursutbud, lokaler och skolmåltider.
En omvänd risk är att om
elevantalet senare sjunker i kyrkans
skola får vi ökade kostnader för
överdimensionerade lokaler och
för många anställda till en mindre
verksamhet.
Möjligheterna är stora att med ett
gott samarbete mellan kommunen
och kyrkan få en bättre barnomsorg
och skola i Fagersta.
4. Vilka frågor vill ni driva?
Vilken är allra viktigast?
Vi vill få till en ungdomsverksamhet
i centrala Fagersta (Brukskyrkan),
utveckla det viktiga diakonala
arbetet och se till att miljön är i
fokus.
5. Hur ser ni på församlingens
fortsatta engagemang i frågan
om äldreboende?
Vi ser positivt på möjligheten att
skapa ett attraktivt boende för
äldre.
6. Finns det någon fara med att
församlingen engagerar sig i
många olika verksamheter?
Ja, vi måste noggrant följa upp och
utvärdera värdet och kvalitén i allt
vi gör.
Vi måste också ha noggrann ekonomisk uppföljning och vid behov
ifrågasätta vissa verksamheter.

7. Hur skulle samarbetet med
kommunen kunna utvecklas i
olika frågor? Ge exempel.
Vi kan t.ex. samarbeta kring
lokaler och personal inom skolverksamheten samt mellan kulturskolan och vår musikverksamhet.
Möjligheter finns att tillsammans
med kommunen utveckla verksamheten inom Malingsbo Rehabcenter bland annat.
8. Är det bra att församlingen
driver verksamhet i bolagsform? Varför/Varför inte?
Det kan vara ett bra sätt att driva
vissa verksamheter i bolagsform
för att minimera de ekonomiska
riskerna för församlingen.
9. Är det bra att Västanfors
Västervåla församling driver
verksamhet på andra orter.
Varför/Varför inte?
I princip nej. Vi bör koncentrera
verksamheten till vår församling i
största möjliga mån.
10. Beskriv konkret hur ni vill
att församlingens verksamhet
ser ut om fem år.
Vi har en sprudlande ungdomsverksamhet både på Lindgården
och i Brukskyrkan, våra viktiga
diakoner har blivit fler och därför
kan vi göra ännu mer för de mest
utsatta i vårt samhälle.

Arbetarepartiet Socialdemokraternas kandidater till valet till Kyrkofullmäktige i Västanfors
Västervåla församling. På bilden saknas Ann-Christin Georgsdotter, Erik Hedin och Sven Ohlén.

11. Finns det någonting som
kan äventyra församlingens
utveckling? I så fall vad?
Ja tyvärr, minskat medlemsantal
och ekonomi.
12. Vad kan Svenska Kyrkan i
Fagersta göra för att få folk
att välja att stanna kvar som
medlemmar i Svenska Kyrkan?
Vi ska fortsätta vara lyhörda, ha
en verksamhet som tilltalar våra
medlemmar och att alla ska känna
sig välkommen.
13. Tror ni att partibundna
politiker kommer att
ha inﬂytande i kyrkans
verksamhet i framtiden?
Ja.
14. Detta vill vi gärna tillägga:
Rösta för en öppen folkkyrka den
20 september.

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
vill arbeta för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fortsatt utveckling av gudstjänsterna
fortsatt satsning på ett diakonalt arbete
demokrati och jämställdhet i kyrkan
vidareutveckling av verksamheten i Brukskyrkan,
även den ﬁnskspråkiga verksamheten
medmänskligt arbete och stöd i svåra livsfrågor,
till exempel genom verksamheten på behandlingshemmet
Malingsbo Rehabcenter
en fortsatt avgiftsfri verksamhet för barn och familjer
utveckla församlingens friskola Lindgårdsskolan och
samarbeta med kommunens skolverksamhet
värna om musiken och annan kulturell verksamhet
fortsatta valmöjligheter och hög kvalitet vad
gäller skötseln av våra kyrkogårdar och inom
begravningsverksamheten
en tydlig miljöproﬁl som genomsyrar kyrkans alla
verksamheter

7

Partipolitiskt obundna
i Svenska kyrkan (PoSk)
1 Hur ser ni på kyrkans roll i
Fagersta?
Kyrkans roll och uppgift i vår församling ska vara att tjäna våra församlingsbor genom att vara till stöd
och hjälp för den som vill ha en
relation med kyrkan. Kyrkan i vår
bygd ska vara ett trossamfund och
en folkkyrka, en orädd och varm
uttolkare av evangeliet, en plats där
hela människan ryms, en kyrka som
kan vara betydelsefull för människor
i både glädje och sorg. Engagemang,
livsglädje och hopp bör därför färga
de förtroendevaldas arbete och insatser i vår kyrka och församling, inte
partipolitiska överväganden och målsättningar.
2 Hur ser ni på församlingens
barn- och skolverksamhet nu och i
framtiden?
I denna fråga delar POSK den uppfattning som Västerås stift har om
hög prioritet för verksamheter med
anknytning till barn och ungdom.
Om vi ska kunna leva upp till våra
församlingsbors förväntningar och
önskemål om en levande och engagerad
kyrka så är det oerhört viktigt att vi
i möjligaste mån vidmakthåller och
vidareutvecklar den förskole- och
skolverksamhet som vi har startat
och i dag driver. Att i en församling
och tillika kommun kunna erbjuda
människor valmöjlighet mellan olika
koncept för de ungas utveckling ligger
helt i linje med kyrkans diakonala
ansvar och engagemang.
3 Vilka risker och möjligheter ﬁnns
om förskolan och skolan växer sig
större?
Församlingens och dess förskolas/
skolas värdegrunder för verksamheten
får aldrig gå förlorade på bekostnad
av storskalighet och expansion. Så
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länge
kvalitetskrav,
arbetsmiljöförhållanden för elever/personal och
goda psykosociala förhållanden inte
eftersätts, är det viktigt för kyrkan
att i möjligaste mån sträva efter att
svara upp mot det behov och den
efterfrågan som från tid till annan
förekommer.
Småskalighet,
hög
utbildningsstandard och personligt
engagemang är fullt möjligt att bibehålla även i en förskola/skola som
utvecklas i takt med ändrade behov/
efterfrågan.
4 Vilka frågor vill ni driva? Vilken
är allra viktigast?
Den övergripande frågan för POSK
är att stärka kyrkans roll genom
att utveckla den till en öppen och
tillgänglig kyrka för alla som känner
längtan efter den gemenskap/miljö
som kyrkan skapar.
För POSK är även en fortsatt utveckling
av församlingens gudstjänstliv A och O
i kyrkans totala samhällsengagemang.
POSK vill att vi som kyrka ska kunna
erbjuda gudstjänstformer som svarar
mot våra församlingsbors olika behov/
önskemål. Likaså är det viktigt att
kyrkans diakonala engagemang och
därmed bidrag till samhällsnyttan kan
fortsätta att utvecklas (den s.k. sociala
ekonomins frågor).
5 Hur ser ni på församlingens
fortsatta engagemang i frågan om
äldreboende?
Äldreboendefrågan är fortfarande
en levande fråga för vår verksamhet.
Bedömningen i dag är dock att det
blir för dyrt för alltför många äldre,
med de krav som man bör kunna
ställa på ett äldreboende. Om kyrkan
skulle låta iordningställa ett antal
äldreboendeplatser med en rimlig
standardnivå, skulle kostnaderna bli
sådana att endast en del av våra äldre

intressenter skulle kunna tillgodoses.
Som kyrka är vi på vakt mot allt
vad segregation heter och har därför
tillsvidare lagt denna angelägna fråga
på is. Med nya förutsättningar kan
frågan snabbt väckas till liv igen.
6 Finns det någon fara med att
församlingen engagerar sig i många
olika verksamheter?
Så länge de värdegrunder som lagts
fast av kyrkorådet utgör ledstjärnan
för församlingens utveckling och så
länge församlingens beslutande organ
beaktar fortsatt fokus på kvalité,
kompetens och resursförsörjning,
finns det ingen anledning att
hissa varningsflagg för ett brett
verksamhetsutbud. Om behovet av
kyrkligt engagemang får vägleda
församlingen i dess målorientering
och om en öppen dialog mellan
förtroendevalda och personal upprätthålls, kommer det att finnas utrymme för en rik och mångfacetterad
fortsatt verksamhet.
7. Hur skulle samarbetet med
kommunen kunna utvecklas i olika
frågor? Ge exempel.
I en liten församling och tillika liten
kommun kan det vara betydelsefullt
med samverkan i olika frågor men
också att ett visst mått av mångfald
accepteras, så att valfrihet kan erbjudas
befolkningen i olika avseenden.
Flera av de samverkansformer som
har förekommit/förekommer mellan
kyrkan och kommunen bygger på
relationer på individnivå. I den mån
ett fortsatt samarbete ska kunna
utvecklas är det troliga att sådana
kontakter bäst tas och utvecklas där
berörda tjänstemän/förtroendevalda
upplever att det går att bygga hållbara
och bra fungerande relationer (nätverk).

Nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkans kandidater till valet till
Kyrkofullmäktige i Västanfors Västervåla församling. På bilden saknas Ann-Marie Ludvigsson,
Benny Arnqvist och Alfred Westling.
8. Är det bra att församlingen
driver verksamheter i bolagsform? Varför/varför inte?
Det är viktigt att medlemmarnas erlagda kyrko- respektive begravningsavgifter förvaltas på ett bra och seriöst
sätt. När då nya verksamheter startar,
främst inom den sociala ekonomins
område (förskola, skola, begravningsbyrå, juridisk byrå, behandlingshem
etc.), är det viktigt att rent ekonomiskt kunna särskilja verksamheter
som innebär visst ekonomiskt risktagande från de mer traditionella och
avgiftsfinansierade verksamheterna.
Bolagsstrukturerad verksamhet medverkar även till att tydliggöra församlingens olika självständiga verksamhetsdelar.
9 Är det bra att VästanforsVästervåla församling driver
verksamheter på andra orter?
Varför/varför inte?
Församlingen bedriver i dag begravningsbyrå, förskola, skola och behandlingshem inom andra församlingars gränser. Detta förekommer också
på annat håll i landet, även om det
diakonala engagemanget från vår
sida saknar motstycke inom Svenska
kyrkan i övrigt. Och så länge det inte
inkräktar negativt på vår egen församlingsverksamhet, utan snarare

bidrar till att vidareutveckla denna,
känns det naturligt och riktigt att
kunna bistå andra församlingar med
det kunnande/erfarenhet som vi nu
skaffat oss inom några ännu inte så
traditionella kyrkliga verksamhetsområden.
10 Beskriv konkret hur ni vill att
församlingens verksamhet ser ut
om fem år.
Det är vår förhoppning att intresset
för och behovet av våra gudstjänster
och övriga kyrkliga förrättningar ska
ligga på åtminstone samma nivå som
i dag och att skaran av konfirmander
växer. Efter en titt i ”glaskulan” tror
vi oss också se hur våra framgångsrika
koncept för kyrklig begravningsbyrå/
juridisk byrå, förskola/skola och behandlingshem har konsoliderats. Och
istället för reducerade budgetramar
har vår församling kunnat fortsätta
att i avpassat tempo vidareutveckla
de verksamhetsidéer som redan under
innevarande mandatperiod har sett
dagen ljus.
11 Finns det någonting som kan
äventyra församlingens utveckling? I så fall vad?
Tveklöst skulle en återgång till ren
partipolitisk styrning kunna äventyra
församlingens fortsatta utveckling,

med den inriktning som verksamheten
har i dag.
För en öppen och engagerad folkkyrka, likt den som vi i dag har skapat i vår församling, krävs att de
förtroendevalda har ett stort mått
av personligt engagemang i kyrkans
olika verksamheter samt har insikt i
och kunskap om verksamhetens s.k.
”vardagsfrågor”. Skulle dessa förutsättningar skjutas i bakgrunden på
bekostnad av rena partipolitiska uppdrag, kan jag se en direkt fara för församlingens fortsatta utveckling.
12 Vad kan Svenska kyrkan i Fagersta göra för att få församlingsbor att välja att stanna kvar
som medlemmar i Svenska kyrkan?
Svenska kyrkan är Sveriges största
ideella organisation. Samma förhållande råder lokalt i vår församling
och kommun med 8 100 kyrkotillhöriga. Utträdestrenden, som är likartad inom hela Svenska kyrkan, kan
knappast påverkas genom snabba och
plötsliga eller spektakulära åtgärder,
eftersom skälen till varför medlemmar
lämnar kyrkan växlar.

forts på nästa sida
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forts från fg sida
Det vi som förtroendevalda kan göra
är att vara lyhörda för våra medlemmars behov och för vår personals förutsättningar att få kunna utföra kyrkans uppdrag på en kvalitativt hög
nivå och med ett utbud som erbjuder
valmöjligheter och alternativ.
13 Tror ni att partibundna politiker
kommer att ha inﬂytande i kyrkans
verksamhet i framtiden?
Nej, det är uteslutet! Den s.k. ”hundraåriga parentesen” i Svenska kyrkan,
med direkta partipolitiska kopplingar
in i kyrkopolitiken, lider nu mot sitt
definitiva slut. För varje ny mandatperiod ökar antalet kyrkopolitiskt engagerade kandidater utan partipolitiska
ambitioner, medan antalet ”rena”
partipolitiska kandidater minskar.
Som vägröjare för denna utveckling
ser POSK med tillfredsställelse hur
utvecklingen mot en breddad och vitaliserad kyrklig demokrati nu accelererar och hur folkkyrkans ställning
därmed stärks.
14 Detta vill vi gärna tillägga:
Vår församling bedriver i dag en verksamhet som har gett eko i vår omvärld. Andra församlingar börjar få
upp ögonen för de koncept med kyrklig bärkraft och trovärdighet som vi
har arbetat fram. Att bryta ny mark
tar kraft, men med ömsesidig respekt
och med lyhördhet mellan personalen
och den hittillsvarande kyrkopolitiska
ledningen, har det framåtsyftande
och medlemsfokuserade arbetet blivit
fruktbärande.
En röst på POSK garanterar därför
fortsatt kontinuitet i församlingens
utvecklingsarbete samt en erfarenhetsbaserad kyrkopolitik utan partipolitiska kopplingar!

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
vill arbeta för:
•
•
•

•
•
•

Folkpartister i Svenska kyrkan vill:
•

•

•

•

•
•
•
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att fortsätta stärka kyrkans roll i samhället som en öppen
och tillgänglig folkkyrka
att arbeta för att stödja en fortsatt utveckling av
gudstjänsterna
att idéerna och de nuvarande verksamheterna inom den
sociala ekonomin vidareutvecklas, dvs församlingens
barn- och ungdomsverksamhet, rehabverksamhet för
drogberoende, äldreomsorg, begravningsbyråverksamhet,
vårdfrågor mm.
att främja goda arbetsförhållanden, där personalens
kunskaper och färdigheter tas tillvara
att utveckla församlingens miljöarbete
att församlingen prövar nya former för ekumeniskt
erfarenhetsutbyte med andra lokala kristna samfund

att Svenska kyrkan tar ansvar för att barn och ungdomar får
kunskap om kristen tro. Grunden för kyrkans tro och lära är
Bibeln. Den måste förklaras på nytt för varje tid.
att svenska kyrkan ska vara en folkkyrka som är medveten om
att varje kontakt exempelvis vid dop, vigsel eller begravning har
stor betydelse för den enskilda människan.
att svenska kyrkan ska vara socialt aktiv och föra ut det kristna
budskapet i ord och handling, kanske i nya former, och att man
tar särskilt ansvar för utsatta grupper men också stödjer barn
och föräldrar så att barnen får en trygg uppväxt.
att Svenska kyrkans gudstjänster med ord, musik och
delaktighet ska vara centrum för all verksamhet och ge
människor mening med livet och stöd i vardagen.
att Svenska kyrkan ska vara en kyrka med öppenhet mot olika
samlevnadsformer och med bevarad vigselrätt
att Svenska kyrkan i vissa fall tillåter medlemmar att få välja
vilken församling man vill tillhöra
att Svenska kyrkan ska vara en kyrka där man kan ﬁnna
nya samverkansformer mellan församlingar i stället för
sammanslagningar, och verka för att bevara vårt kulturarv,
både kyrkobyggnader och den levande musiktraditionen.

Folkpartister i
Svenska kyrkan
1. Hur ser ni på kyrkans roll i
Fagersta?
Barn och ungdomar får kunskap
om kristen tro. Bibeln är grunden
och måste förklaras för varje tid.
En folkkyrka där kontakten vid
exempelvis dop, vigsel eller begravning är viktig för den enskilda
människan.
Socialt aktiv och föra ut det kristna budkapet i ord och handling.
Särskilt ansvar för utsatta grupper.
Dessutom att föräldrar får stöd så
att de kan ge sina barn en trygg
uppväxt. Gudstjänsten med ord,
musik och delaktighet ska vara
centrum för all verksamhet. Bevara
vårt kulturarv såsom kyrkobyggnader och musiktradition.
2. Hur ser ni på församlingens
barnverksamhet och skolverksamhet nu och i framtiden?
Jag har varit med och utformat den
och det har vad jag vet inte varit
diskussion om dess innehåll utan
den har fått beröm. Det är att kunna ha kontroll på ekonomin som
är viktigt. Ordning och reda.
3. Vilka risker och möjligheter
ﬁnns om förskolan och skolan
växer sig större?
Riskerna är ekonomin (se punkt
2). Möjligheterna är att vi får mer
harmoniska människor som hittar
sin plats i tillvaron.
4. Vilka frågor vill ni driva?
Vilken är allra viktigast?
Demokrati. Att det blir så få härskartekniker som möjligt. Alla får

plats att få sina synpunkter respekterade. Skolning. Ungdomar och
medelålders får arbeta på samma
villkor.
5. Hur ser ni på församlingens
fortsatta engagemang i frågan
om äldreboende?
Ökat engagemang för de äldre,
bland annat kan kyrkan få bli del
av hemsamaritverksamheten.
6. Finns det någon fara med att
församlingen engagerar sig i
många olika verksamheter?
Kärnverksamheten – gudstjänsterna – glöms bort om det blir för
splittrat.
7. Hur skulle samarbetet med
kommunen kunna utvecklas i
olika frågor? Ge exempel.
Barn- och ungdomsfrågorna kan
utvecklas. Annars finns det redan
samarbete.
8. Är det bra att församlingen
driver verksamheter i bolagsform? Varför/varför inte?
Det är en juridisk form men det
gäller att vara försiktig och ha
kontroll på ekonomin.
9. Är det bra att Västanfors
Västervåla församling driver
verksamheter på andra orter?
Varför/varför inte?
Det är ingen fara ännu och de flesta
kyrkor har till exempel olika sommarverksamheter och aktiviteter
på andra orter.

Foto: Privat

Göran Wiker ställer som enda
representant upp för Folkpartister i
Svenska kyrkan i valet till församlingen

10. Beskriv konkret hur ni vill
att församlingens verksamhet
ser ut om fem år.
Enligt punkt 4.
Fler gudstjänstbesökare. Att kyrkans verksamhet är en hjälp mot
stress och tjänar den moderna
människan. Demokrati och även
fördjupad demokrati. Alla härskartekniker bannlyses. Alla åldrar
får sina synpunkter respekterade
och att alla har lika människovärde.
11. Finns det någonting som
kan äventyra församlingens
utveckling? I så fall vad?
Faran kan bli att det blir för splittrat och det gäller att ha ordning
och reda.
12. Vad kan Svenska kyrkan i
Fagersta göra för att få folk att
välja att stanna kvar som medlemmar i Svenska kyrkan?
Enligt punkt 4.
13. Tror ni att partibundna
politiker kommer att ha
inﬂytande i kyrkans
verksamhet i framtiden?
Det är viktigt med de etablerade
partiernas demokratiska tradition
och skolade medlemmar.
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Heather Alenius
Vad betyder kyrkan för dig?
Jag kommer från Nordirland och är uppfostrad i
Metodistkyrkan där. Som barn och ungdom var
jag med i allt som hade med kyrkan att göra från
söndagsskola till scouter och kyrkans ungdom.
Jag gifte mig på Nordirland och blev medlem i Svenska
kyrkan när jag flyttade till Fagersta, eftersom min man
var medlem i den här församlingen. När första barnet
var tre år ville jag att han skulle börja i söndagsskola.
Eftersom ”Kyrkans barntimmar” inte fanns i den här
församlingen så hjälpte jag till att starta en sån grupp
1973. Jag deltog också i studiecirklar som kyrkans
bildningsförbund ordnade. Båda barnen är döpta,
konfirmerade och vigda i Svenska kyrkan.
När jag blev pensionär för några år sedan började
jag i församlingens besöksgrupp och i ”packgruppen”
som syr, stickar och packar babypaket till mödrar i
Angola.
Jag sjunger också i allsångskören Full frihet. Jag är
fortfarande med i en samtalsgrupp för kvinnor och
det har jag varit sedan den startades på 80-talet. För
två år sedan blev jag kyrkvärd och hjälper till vid
gudstjänster lite då och då.
För mig är det helt naturligt att vara med i ett
kyrkligt sammanhang, eftersom jag är fostrad i den
andan. Ju äldre man blir desto viktigare blir det inre
i livet - den andliga delen. Jag har en tro som jag fick

Träffpunkter i församlingen

med modersmjölken, och jag har upptäckt att det blir
tydlig när livet utsätts för prövningar att jag har en
tro att vila i.
Att vara tillsammans med andra och att hjälpa andra
känns viktigt för mig. Om jag ger lite så får jag mycket
tillbaka. Jag är alltid extra glad de dagar då jag får
vara med om det.

Varför ska du rösta i kyrkovalet?
– För mig är det viktigt att rösta in de människor som
aktivt deltar i församlingen. Jag har som utlänning
aldrig riktigt förstått vad politiska partier har med
kyrkan att göra.
Måndagsträff i Västervåla sockenstuga
En måndag i månaden är det måndagsträff i Sockenstugan
i Västervåla. Vi träffas och ﬁkar och samtalar, och har en
kort andakt tillsammans.

Lunch på Nya Serveringen
En fredag i månaden bjuder församlingens diakoner in till
lunch på Nya Serveringen i Ängelsberg. Kostnaden för
lunchen är 70 kronor. Föranmälan.

Lindgårdsmiddag
Lindgårdens kök bjuder in till middag några gånger per
termin. Du betalar självkostnadspris 90 kr för en tvårätters middag. Föranmälan.

Sopplunch i Brukskyrkan
Varje onsdag kl 12 ﬁras middagsbön i Brukskyrkan. Efter
andakten äter vi soppa tillsammans. Självkostnadspris 30 kr.

Måndagsträff på Stolpvreten
Välkommen till måndagsträff med andakt på
Stolpvreten varannan måndag (udda vecka) kl 13.30.

12

Öppet hus/packgruppen
Varje torsdag kl 13.30-15.30 på Lindgården träffas vi för
att tillverka babypaket till nyfödda barn i Angola. Vi syr
babykläder, stickar ﬁltar och packar. Din hjälp behövs!

Samtalsgrupper
Text & tanke: Torsd jämn vecka kl 16.45-18.30 på Lindgården.
Kvinnogruppen: Torsdagar jämna veckor kl 19.30 på Lindgården.

Se hemsidan för mer information www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Jorma Koskinen
Vad betyder kyrkan för dig?
– Mina barn har varit med i församlingens verksamhet i alla grupper som finns. Min fru tog med dem
på Babykafé och Öppna förskolan redan när de var
riktigt små och sen blev det minimaler, maximaler och
miniorer. Båda pojkarna har gått på förskolan Linden
och nu går de på Lindgårdsskolan. Det kändes naturligt
att de skulle börja på Lindgårdsskolan, eftersom
de hade varit med i församlingens barnverksamhet
tidigare. Pojkarna har ju varit med i kedjan hela tiden,
och därför känner de flera av de andra barnen från
grupper i verksamheten. Det är en trygghet för dem
att det finns kända ansikten när de ska fortsätta in i
nästa steg. Området känner de också till och det är ju
inte så långt mellan husen där de olika verksamheterna
finns. Småskaligheten är en stor fördel. Det är lättare
att hålla koll på vad som händer och man kan vara
mer flexibel i en liten enhet.
Det har fungerat jättebra för oss och vi har fått
bra service. Skolskjuts är ett exempel, och det är
ju särskilt bra för 6-åringarna i förskoleklassen.
Det är skönt att veta att barnen inte själva
måste ta sig till skolan längs trafikerade vägar.

Varför ska du rösta i kyrkovalet?
– Jag vill vara med och se till att den här verksamheten
kan fortsätta. Det är sedan gammalt viktigt att göra
sin röst hörd för att vara med och påverka. Det hör ju
till demokratins för- och nackdelar att om de som har
rösträtt väljer att inte rösta, så kan grupperingar med
helt andra intressen få stort utrymme. Det gäller ju att
vara med och se till att det som händer inte spårar ur.

Barnverksamheten

Fasta grupper på Lindgården
Öppen förskola
Måndag 13.00 - 15.30 på Lindgården
Tisdag 9.00 - 11.30 på Lindgården
Fredag 9.00 - 11.30 på Lindgården

Familjecentralen
Babykafé Onsdag 9.00-12.00
för föräldrar och barn 0-12 månader
i Öppna förskolan Vågens lokaler på BVC
Öppna förskolan Vågen Onsdag 13.00-15.00
på BVC, för föräldrar och barn 0-6 år

Minimaler (3 år) Torsdag 13.00 -15.30 (fullt)
Maximaler (4-5 år) Onsdag 13.00 -16.00
Miniorer (år F-2) Torsdag 16.30-18.30
Ring tel 434 33 för information och anmälan.

Babymassage Kontakta Åsa Perlefelt tel 434 30
Sånglek barn 1-5 år och föräldrar Onsdag 16.30-17.30
Barnkören & Sångfåglarna Onsdag 16.30-17.30 i kyrkan
Tjejkören (från 13 år) (Kontakta Agneta Sonnebo Ögren)
Ring kyrkomusiker Agneta Sonnebo Ögren tel 434 37
eller Katarina Frisk tel 434 33 (sånglek) för information
och anmälan. Välkomna!
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Ulla Lövenklev
Vad betyder kyrkan för dig?
Kyrkan för mig är stillhet och eftertanke, och kyrkan
kan ge stöd och hjälp. Jag är körsångare och genom
körerna har jag fått både glädje, gemenskap och
vänner. Alla mina fyra barn är döpta i kyrkan, och det
känns som en självklarhet. Jag är inte djupt troende,
men jag gick själv i söndagsskola när jag var liten och
det sitter väl i. Kyrkan är ett stöd som man kan falla
tillbaka på.

Varför ska du rösta i kyrkovalet?
Alla som röstar får ju vara med och bestämma, och
det gäller att ta vara på möjligheten att påverka. Om
man inte gör sin röst hörd kan man heller inte klaga
efteråt.

Sjung i kör!
Körer för vuxna
Västanfors kyrkokör
onsdagar kl 18.30-20 i Västanfors kyrka

Västervåla kyrkokör
onsdagar kl 18-19.30 i Västervåla sockenstuga

Gospelkören Vocies of joy
tisdagar jämna veckor kl 18-20 i Västanfors kyrka

Allsångskören Full frihet
tisdagar udda veckor kl 18-20 i Västanfors kyrka

Projektkör - rock och pop
Titta in på hemsidan för information om repetitionstider eller kontakta någon av körledarna
Lena Martinsson tel 0223-434 38,
mejl: lena.martinsson@svenskakyrkan.se
eller Agneta Sonnebo Ögren tel 0223-434 37
mejl: agneta.sonnebo-ogren@svenskakyrkan.se
Körer för barn och ungdomar, se föregående sida
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Maria och My ﬁck kulturstipendium

M

Maria Fahlin och My Östergaard har fått bidrag
från församlingens kulturstipendium 2009.
My Östergaard är 17 år och går andra året på
en gymnasieutbildning med teaterinriktning på
friskolan Kulturama i Stockholm. My har varit
med i verksamheten på Norrby teater sedan hon
var åtta år.
– En lärare på Norrby inspirerade mig att
fortsätta med teater, säger My, som trivs bra på
utbildningen i Stockholm.
Pengarna från Kulturstipendiet ska My
använda till att bekosta sånglektioner och extra
teaterlektioner på fritiden. Luncherna på skolan
ska också betalas och en ny dator kan det nog bli.
Maria Fahlin är 25 år och studerar på
Musikhögskolan i Malmö där hon utbildar sig
till sångpedagog, kantor och klasslärare i musik.
Maria har bestämt sig för att köpa ett elpiano och
studielitteratur för stipendiepengarna.
– Jag är jättetacksam för det här bidraget. Jag har
jobbat hårt för att kunna köpa ett eget piano och
nu har jag uppnått det målet. Det känns roligt
att veta att när jag kommer till Malmö ska jag
gå in på en musikaffär och sätta mig och spela
för att välja ut ett piano. Äntligen! Det blir stor
skillnad för mig att ha ett eget piano, eftersom det
är ungefär 600 elever som ska samsas om skolans
övningsrum. Nu behöver jag inte stå i kö utan
kan öva när jag vill. Det känns jättebra!
Maria har redan läst två år på Musikhögskolan,
och har nu två och ett halvt år kvar.
Under ett par års studieuppehåll har hon bland
annat rest med Up with people.
Under det senaste året har hon vikarierat som
kantor i församlingen. Hon har både spelat på
gudstjänster och förrättningar och varit körledare
för gospelkören och för barnkören. Under en
period hade hon också hand om skolkören för
elever i år 2 och 3.

My Östergaard
Foto: Cecilia Kjellin Eriksson

Maria Fahlin

Foto: Johnny Pesola

Fakta om kulturstipendiet
- Alma och Alfred Nordströms minnesstiftelse

Västanfors Västervåla församlings
kulturstipendium är ett arbetsstipendium i
första hand avsett för ungdomar upp till 25
år som söker stöd för att utveckla färdigheter
inom konst, musik, skrivande, dans eller annan
gestaltande verksamhet. Stipendiet är avsett
att främja verksamhet som präglas av öppenhet,
medmänsklighet och tolerans där det konstnärliga
uttrycksmedlet används som ett medel för
personlig utveckling och livstolkning.
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Lindgårdsskolans högstadium
Den 19 augusti startade Lindgårdsskolans
högstadium på Sturevägen i Fagersta med
ett 40-tal elever i år 7, 8 och 9. Rektor Nina
Ericsson är glad och entusiastisk.

Nina Ericsson, rektor
Foto: Anette Ibsén

– Det är en unik situation att få
börja från början, tänka nytt och
skapa en positiv miljö tillsammans
med personal som tror på samma
sak som jag gör.
Nina säger att varje elev ska
komma hem varje dag och ha
blivit sedd, lärt sig något och
haft roligt. Personal och elever på
skolan kommer att jobba mycket
med värderingar om respekt för
andra människor och för sig själv,
berättar Nina, som vill att eleverna
utvecklar både färdigheter och
kompetenser, som till exempel att
samarbeta och att göra kloka val.
Skolveckan
Eleverna kommer att i samråd med
sin handledare sätta upp mål för
vad man ska lära sig varje vecka,
och utvärdera det på fredagen.
Detta sker på individnivå, eftersom
elever behöver olika mycket tid
inom olika ämnen för att uppnå
de nationella målen. Fyra 50minuterspass i veckan kommer
eleverna att få möjlighet att jobba
med de ämnen som han/hon
behöver lägga extra tid på. Det
finns alltid en lärare med vid dessa
arbetspass. Extra tid läggs också på
profilämnena inom naturvetenskap
och teknik.
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Proﬁlen
Eftersom det om några år
kommer att vara stor brist på
arbetskraft inom naturvetenskap
och teknik har man valt profilen
naturvetenskap, teknik och hållbar
utveckling. Beräkningar visar
att det kommer att behövas över
50 000 civilingenjörer år 2015.
– Vi måste göra dessa ämnen
roliga så att ungdomar väljer den
inriktningen i gymnasiet och på
högskolan. Vi vill särskilt jobba
för att stärka tjejerna att våga välja
den vägen. Det ska vara roligt och
lustfyllt! säger Nina.
Skolan kommer att etablera
kontakt med företag inom området
naturvetenskap och teknik för att
ordna studiebesök och föreläsningar
för eleverna. Den delen av profilen
som handlar om hållbar utveckling
innebär ett förhållningssätt som
ska genomsyra hela skolans
verksamhet, till exempel genom att
skolan har en egen miljöingenjör
och satsning på fortbildning för
lärare i sådana frågor.
Ekonomin
Huvudmannen, som är Västanfors
Västervåla församling, är inte
vinstdrivande, och det innebär
att den eventuella vinsten går till

att göra verksamheten bättre för
eleverna. Det gäller att tänka smart
både ekonomiskt och pedagogiskt,
förklarar Nina.
På ett högstadium läser eleverna
21 ämnen och det gäller att ha en
bra planering då en liten enhet med
få lärare ändå ska upprätthålla hög
personaltäthet. En pedagog kan
vissa gånger ha en föreläsning för
40 elever och nästa lektion kan det
vara tre pedagoger på 40 elever
beroende på vad man jobbar med.
Lärarna är också handledare för ett
visst antal elever. Det är handledaren
som har en lite djupare relation till
eleven och vet det där lilla extra
om vilka behov eleven har i skolan
och om vilka familjeförhållanden
han/hon lever i.
– Vi har handplockade duktiga pedagoger med god ämneskompetens
och en sund elevsyn. Att de brinner
för sin uppgift märks tydligt, för
när de får prata fritt om skola då
tänds deras stjärnögon, säger Nina.
Samarbete med Västerskolan
Den 20 augusti startade församlingen också Västerskolan i Västerås med ett 50-tal elever i år 6-9.
Nina Ericsson är rektor även för
den skolan som också har profilen
naturvetenskap, teknik och håll-

har startat

Den ofﬁciella invigningen av
Lindgårdsskolans högstadium
blir onsdagen den 16/9 kl 19
bar utveckling. Utöver lärarna på
de båda skolorna finns personer
med särskilda funktioner som jobbar både på Västerskolan och på
Lindgårdsskolan. Det är skolsköterskan, som också har funktionen
som kurator och miljöingenjör, och
en person som arbetar med SYV/
Elevstöd. Även språklärarna undervisar både på Västerskolan och
på Lindgårdsskolan. Fortbildning
för personalen är också ett område
som man kommer att samordna
för de båda skolorna.
– Det är personalen som kommer
att transportera sig mellan orterna
för att vi ska kunna utnyttja deras
kompetenser på bästa sätt, det är
inte eleverna som ska skjutsas fram
och tillbaka, förklarar Nina.
– Jag är ödmjuk inför skolstarten
och inser att vi kommer att behöva
se över organisatoriska detaljer
som rutiner och scheman när
verksamheten kommit igång, men
jag är helt säker på att eleverna
kommer att ha en bra skoldag varje
dag! säger Nina med eftertryck.
Eftersom vi inte väljer våra elever
utan det är eleverna som väljer oss
så måste vi vara bra.

Bakgrundsfakta
Lindgårdsskolan i Fagersta drivs av Västanfors Västervåla församling
sedan 2002, och har idag 119 elever från förskoleklass upp till
och med år 6 (F-6) med proﬁlen musik. Skolverket har beviljat
Lindgårdsskolan i Fagersta tillstånd att driva högstadium (år 7-9).
Högstadieskolan startade i augusti 2009 med proﬁlen naturvetenskap,
teknik och hållbar utveckling.
Församlingen har också fått tillstånd att bedriva skola i Västerås.
Kopplingen till denna skola medför att högstadiet har bra resurser för
att verka för en kontinuerlig kompetensutveckling i verksamheten.
Rektor för Lindgårdsskolans högstadium och Västerskolan i Västerås är
Nina Ericsson. Rektor för Lindgårdsskolan F-6 är Anna Segerbo.
Är du som förälder eller elev intresserad av en högstadieskola med
engagerade och kompetenta lärare som sätter eleven och kunskapen i
fokus, och som har en kreativ skolmiljö präglad av arbetsro för elever
och lärare? Då är Lindgårdsskolan något för dig. Det ﬁnns fortfarande
möjlighet att lämna in en intresseanmälan till Lindgårdsskolans
högstadium. Ring skolexpeditionen tel 0223-434 49, rektor Nina
Ericsson tel 021-471 75 40 eller fyll i formuläret på församlingens
hemsida www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Cecilia Kjellin Eriksson
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Församlingsnytt
Höstens gudstjänster
Boka in dessa höjdpunkter i vårt utbud av gudstjänster
under hösten 2009:
Lö 12/9
Sö 20/9
Sö 27/9
Sö 27/9
Sö 4/10
Sö 11/10

Så fungerar arv för särkullbarn
Fråga: Vad är det för skillnad på laglott och
arvslott? Hur mycket kan särkullbarn ärva eller
kräva?
Lisa - frågvis
Svar: Först vill jag förklara vad som menas med
särkullbarn. Särkullbarn är barn som inte är barn
till båda makarna, utan endast barn till en av
makarna. Om den avlidne har särkullbarn skall
detta ärva vid den först avlidnes död.
Arvslotten är hela det arv man har rätt till.
Laglotten är lika med hälften av arvslotten efter
en förälder som ett barn har rätt till. Den andra
hälften kallas testamentslott.
En eller båda föräldrarna kan i testamente
bestämma att barn bara ska få ut sin laglott.
Laglotten har barn alltid rätt att få om de begär
att få ut den eller om det i testamentet sägs att den
skall utgå.
Om det inte finns ett testamente av föräldern
till ett särkullbarn har särkullbarnet rätt till sin
arvslott. Genom testamente kan föräldern ha
bestämt att särkullbarnet bara ska få ut sin laglott.
Ett särkullbarn kan alltid kräva att få ut sin laglott.
Hur stor arvslotten eller laglotten är beror på
många faktorer. Det beror till exempel på om
makarna bara har giftorättsgods eller har reglerat
ägandet genom ett äktenskapsförord och/eller
upprättat ett inbördes testamente. Betydelse
har också om det finns särkullbarn och/eller
gemensamma barn samt hur många särkullbarn
och gemensamma barn det finns.
Martin Lindgren, jurist
Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå
Martin Lindgren, jurist tel 0223-434 75
Ida Jansson, jurist tel 0223-434 76
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Sö 18/10
Sö 18/10
Lö 24/10
Lö 31/10

Sö 1/11
Sö 8/11
Sö 8/11
Sö 15/11
Sö 22/11
Sö 22/11
Lö 28/11
Sö 29/11

Sö 6/12
Sö 6/12
Lö 12/12
Sö 13/12
Sö 20/12
Sö 20/12

kl 10 Familjegudstjänst i Västanfors kyrka
och Öppet hus på Lindgården (se baksidan)
kl 18 Rock och pop-mässa i Västanfors kyrka
kl 10 Familjegudstjänst i Västervåla kyrka
och familjedag i Sockenstugan
kl 18 Körgudstjänst i Västanfors kyrka
kl 10 Diakonins dag. Gudstjänst i Västanfors
kyrka med allsångskören Full frihet
kl 18 Tacksägelsedagen. Gudstjänst med
kyrkokören i Västervåla kyrka. Eftersamling i
Sockenstugan med skördeauktion.
kl 10 Familjegudstjänst i Västanfors kyrka
kl 17 Konsert med Belladonnakören i Västanfors kyrka
kl 18 Mozarts Requiem. Körkonsert i Västanfors kyrka.
Alla helgons dag
kl 11 Finsk minnesgudstjänst i Brukskyrkan
kl 16 Minnesgudstjänst med kyrkokören i
Västervåla ka
kl 18 Minnesgudstjänst med kyrkokören i
Västanfors ka
kl 18 Stilla kväll i Västanfors kyrka
kl 10 Familjegudstjänst i Västanfors kyrka
kl 18 Gospelmässa i Västanfors kyrka
kl 18 Rock- och popmässa i Västanfors kyrka
kl 13 Andakt i hyttan, Engelsbergs bruk
kl 18 Jazzgudstjänst i Västanfors kyrka
kl 18 Advent! Konsert med församlingens
körer i Västanfors kyrka
1:a advent
kl 10 Familjegudstjänst i Västervåla kyrka
och familjedag i Sockenstugan
kl 11 Finsk adventsgudstjänst i Brukskyrkan
kl 15 Gudstjänst i Brukskyrkan. Kyrkokören
kl 18 Gudstjänst i Västervåla ka. Kyrkokören
kl 13 Gudstjänst och kaffe i Västervåla hembygdsgård.
Lions adventskonsert i Västanfors kyrka
kl 18 Gränslösas julkonsert i Västanfors kyrka
kl 15 Luciagudstjänst i Västervåla kyrka
kl 13 De vackraste ﬁnska julsångerna på
Lindgården.
kl 15 Gudstjänst i Brukskyrkan. Vi sjunger
julens psalmer med allsångskören Full frihet

Gudstjänt ﬁras i Brukskyrkan på söndagar
udda veckor kl 15

Församlingsnytt
Kyrkbåt till gudstjänsten

Utökningen av förskolan Linden
försenas
Planerna på att utöka verksamheten vid Västanfors Västervåla församlings förskolan Linden med två avdelningar
försenas. Fagersta kommun har meddelat att beslutsprocessen avseende utökning av förskolan Linden kommer att
dra ut på tiden. Beslut väntas under hösten 2009.

Ny personal
Anna-Karin Pettersson har börjat jobba som präst i församlingen efter Pia Luotomäki som shar slutat.
Nya lärare på Lindgårdsskolan F-6 är Maria Liljeqvist
(lärare år 4) och Jonas Karlsson (lärare år 5). Sofia Klåvus
är föräldraledig.
Ny personal på förskolan Linden är Anna Binning som
vikarierar för föräldralediga Moa Malmström.
Foto: Leonard Ljungdahl

Lindgårdsskolans högstadium
Lindgårdsskolans högstadium har startat på Sturevägen i
Fagersta, med ett 40-tal elever i år 7, 8 och 9. Skolan har
profilen naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.
Lärare på Lindgårdsskolans högstadium är Åsa Marnefeldt, Nicklas Hildensjö, Stefan Pettersson, Malin
Olovsson och Anna Nordh. Rektor för Lindgårdsskolans
högstadium är Nina Ericsson.

Västerskolan i Västerås har startat
Den 20 augusti öppnade Västerskolan i Västerås dörrarna
för ett 50-tal elever i år 6-9. Västerskolan har, liksom
Lindgårdsskolans högstadium, profilen naturvetenskap,
teknik och hållbar utveckling. Västerskolan drivs av församlingens bolag Kyrkans vård och omsorg i Sverige AB,
som hyr lokalen på Bäckby där skolan ligger. Rektor för
Västerskolan är Nina Ericsson. Lärare är John Mattebo,
Jonas Liljegren, Anna Nordh, Linda Wilén och Malin
Olovsson. Några lärare undervisar både på Västerskolan
och på Lindgårdsskolans högstadium. Även Fia Stigsdotter SYV/Elevstöd samt Lola Bjöklöv, skolsköterska/kurator/miljöingenjör arbetar både på Västerskolan och på
Lindgårdsskolans högstadium.

Några roddare tog den nya kyrkbåten Djupnäs II till
friluftsgudstjänsten i Ennora den 19 juli.
Det är Engelsbergs instresseförening och Västervåla
hembygdsförening som har tagit initiativ till att låta bygga
en ny kyrkbåt efter en förebild av den kyrkbåt som på
20-talet hittades i socknen, och som nu finns på Vallby
friluftsmuéum i Västerås. Den nya båten är byggd på Stensunds folkhögskola. Kyrkorådet i Västanfors Västervåla
församling har bidragit med 10 000 kronor till kyrkbåtsbygget. Även Fagersta kommun och de berörda föreningarna har sponsrat båtbygget. Båten levererades i maj
och namngavs av prästen Li Lundberg vid en ceremoni på
Oljeöns dag den 31 maj.

Brukskyrkans kafé
é
Öppet vardagar kl 10-16
Kaffe & mjuk kaka 20 kr
Dagens lunch 55 kr
serveras från kl 11

Välkommen!

Ansvarig utgivare: Henrik Rydberg, tel 434 10. Redaktör:
Cecilia Kjellin Eriksson, tel 434 06. Repro: TEXT & REPRO,
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