
Västanfors Västervåla församlings tidning                  nr 3/21

Kyrkoval
6-19 SEP 2021



2

Var med och bygg 
framtidens kyrka!

Hur kan du rösta?
Förtidsröstning 
Över hela landet kan du förtidsrösta från 
den 6/9 till den 19/9. Du behöver ha med 
dig ditt röstkort och legitimation när du 
förtidsröstar. Vilka tider och platser i Fa-
gersta som det är möjligt att förtidsrösta 
ser du på nästa sida.

Brevrösta
Om du inte kan ta dig till vallokalen på 
valdagen kan du brevrösta. Du måste 
vara folkbokförd i en församling i Sveri-
ge för att kunna delta i kyrkovalet. Du be-
ställer hem allt material för att brevrösta 
i ett brevröstningspaket som du kan få på 
församlingsexpeditionen på Lindgården 
tel 0223-434 00. Du kan brevrösta när du 
fått ditt röstkort. Brevrösten ska ha kom-
mit fram till stiftsstyrelsen senast fredag 
den 17 september. 

Vem får rösta?  
Den som har fyllt 16 år senast på valda-
gen, är medlem i Svenska kyrkan och är 
folkbokförd i en församling i Sverige har 
rätt att rösta i kyrkovalet.

Svenska kyrkan är Sveriges största 
trossamfund. Den kristna grunden 
innebär ett engagemang för 
människors lika värde och värdighet, 
och ett aktivt miljö- och klimatarbete. 
  Som medlem bidrar du till 
gemenskap, glädje, fördjupning och 
sammanhang för dig själv och andra, 
till exempel genom dop, bröllop, 
andra gudstjänster, öppen förskola, 
barn- och ungdomsverksamhet, 
körer och konserter. 
  Du bidrar också till att bevara vårt 
gemensamma kulturarv i form av 
byggnader och traditioner och du 
är med och stödjer kyrkans sociala 
arbete för människor i utsatthet, 
ensamhet och sorg.
   Svenska kyrkan är demokratiskt 
uppbyggd och beroende av 
människors engagemang. Alla är 
välkomna att ta initiativ och dela 
ansvar. För att kunna kalla sig 
folkkyrka måste ju folket vara med 
och styra. Det gör man på tre olika 
nivåer: lokalt, regional och nationellt. 
Parallellt med de nivåerna finns också 
ett religiöst, teologiskt ledarskap i 
form av kyrkoherdar, biskopar och 
ärkebiskopen. 
  Personer som ställer upp i kyrkovalet 
kallas för kandidater. De representerar 
olika nomineringsgrupper, som 
driver de frågor som de tycker är 
viktiga för Svenska kyrkan.    
  Svenska kyrkan har 5,8 miljoner 
medlemmar, cirka 21 600 anställda 
och tusentals frivilligarbetare. Var 
fjärde år hålls det val då drygt 19 
400 förtroendeuppdrag ska fördelas. 
I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner 
personer som har rösträtt. Det är 
medlemmar som är minst 16 år gamla 
på valdagen den 19 september. 
  Ditt engagemang är viktigt, så var 
med och bygg framtidens kyrka 
genom att rösta i  kyrkovalet!

Cecilia Kjellin Eriksson, redaktör

Vem beslutar om vad?

Kyrkomötet (gul valsedel) nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta 
beslutande organ med 251 ledamöter. 
Det beslutar i frågor som handlar om 
kyrkoordningen (Svenska kyrkans 
regelverk) och andra frågor som har 
betydelse för hela Svenska kyrkan.

Församling (vit valsedel) lokalt
Du väljer till kyrkofullmäktige i din 
församling. Kyrkofullmäktige bestämmer 
ramarna för den verksamhet som finns 
nära dig, till exempel vilken verksamhet 
som ska finnas i församlingen. 
Församlingens grundläggande uppgift är 
att fira gudstjänst, bedriva undervisning 
samt utöva diakoni och mission.
  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 och förskola. Ska man driva 
begravningsbyrå och behandlingshem 
eller annat diakonalt arbete på olika sätt? 

Stift (rosa valsedel) regionalt
Svenska kyrkan har 13 stift. 
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta 
beslutande organ. Stiftens främsta 
uppgift är att stödja församlingarna 
i deras verksamhet och förvaltning 
genom expertis inom flera områden. De 
kan till exempel bidra med kunskap i 
kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka 
inom stiftet behöver renoveras.

Dublettröstkort  
Du kan beställa ett nytt röstkort, s.k. du-
blettröstkort, på svenskakyrkan.se/kyr-
koval. Du kan också få ett nytt röstkort 
utskrivet på församlingsexpeditionen på 
Lindgården. 

Budrösta  
Att budrösta innebär att en person läm-
nar över dina röster i ett särskilt, igen-
klistrat kuvert på valdagen i en vallokal 
eller som förtidsröstning i den försam-
ling som du tillhör. Budet måste ha med 
sig ID-handling. Budröstning kan ske 
under perioden 6:e till 19:e september.

Personröster   
Du kan rösta på upp till tre kandidater 
genom att kryssa i deras namn på valse-
deln. Dina kryss ökar deras möjlighet att 
bli valda. 

Röstkort  
Alla som har  rösträtt i kyrkovalet får 
hem ett röstkort till den adress där man 
är folkbokförd. På röstkortet står det vil-
ken vallokal du ska rösta i på valdagen 
och vilka val du får delta i. Du bör ha fått 
ditt röstkort senast den 1/9.  Du behöver 
ta med dig röstkort och legitimation när 
du röstar.
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Var kan du rösta?

Valdagen 19/9

Lokal    Öppettider
Lindgården   kl 10-14 & 18-20
Brukskyrkan   kl 10-14 & 18-20
Fagerstahallen, matsalen kl 10-14
Mariaskolan, idrottshallen  kl 10-14
Västervåla sockenstuga kl 10-14

Förtidsröstning 6-19/9

Lokal    Öppettider
Lindgården   måndag 6/9-fredag 10/9 kl 11.30-13.30 
Lindgården   måndag 13/9-fredag 17/9 kl 11.30-13.30
Lindgården   torsdag 16/9 kl 17-20

Brukskyrkan   tisdag 7/9 kl 17-20
Brukskyrkan   lördag 11/9 kl 11.30-13.30
Brukskyrkan   lördag 18/9 kl 11.30-13.30

Ta med ditt röstkort 

och legitimation

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vilka kan du rösta på?

Kyrkofullmäktige i vår församling 

• Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
• Partipolitiskt obunda i Svenska kyrkan (POSK)

Följande nomineringsgrupper ställer upp i kyrkovalet 2021:

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 De Gröna
• Partipolitiskt obunda i Svenska kyrkan (POSK)
• Sverigedemokraterna
• Vänstern i Svenska kyrkan
• ÖPPEN KYRKA - - en kyrka för alla

Kyrkomötet 

• Alternativ för Sverige
• Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
• Borgerligt alternativ
• Centerpartiet
• Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
• FRIMODIG KYRKA
• Kristdemokrater i Svenska kyrkan
• Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
• Partipolitiskt obunda i Svenska kyrkan (POSK)
• Sverigedemokraterna
• Vänstern i Svenska kyrkan
• ÖPPEN KYRKA - - en kyrka för alla

Kyrkoval
6-19 SEP 2021



4

Vad betyder kyrkan för dig?

Kyrkan för mig är traditioner, dop, konfirmation, stöd i 
utmaningarna som man möter i livet och ett värdigt avslut när 
vandringen på jorden är över. Kyrkan har betytt och betyder 
också möjligheten för barnfamiljer att träffas i den dagliga 
verksamheten och ungdomars möjligheter att t ex få prova på sitt 
musikintresse som mina söner fick när det växte upp. Dessutom 
har kyrkan loklat i vår församling följt med utvecklingen i 
samhället på ett fantastiskt sätt.

Varför ställer du upp på listan för din 
nomineringsgrupp?

Jag känner att jag vill medverka i den pågående utvecklingen av 
församlingens verksamhet och nu när jag vid en punkt i mitt liv 
där jag får tid för detta. Dessutom tror jag att min livserfarenhet 
både i vanliga livet och yrkeslivet kan vara ett positivt bidrag 
för församlingsutvecklingen. Jag ställer upp för POSK för jag 
anser att kyrkan och staten är separerade och ser ingen alls 
anledningen för politiska partier att ställa upp i kyrkovalet. 

Vilka frågor tycker du är viktigast för församlingen 
att jobba med?

Vara en betydande faktor i samhället, utveckla skolverksamheten 
som ett komplement till den kommunala skolan och skapa en 
långsiktigt hållbar strategi för församlingens verksamhet.

Varför tycker du att man ska rösta i kyrkovalet?

Som medlem i Svenska kyrkan är det var och ens rätt och plikt 
att rösta på samma sätt som det är för alla medborgare i de 
politiska valen. Det är den möjlighet vi alla har att bidra till ett 
demokratiskt samhälle och dess utveckling. Så jag hoppas att alla 
medlemmar i församlingen ställer upp och röstar den 19/9.

Lars Liljqvist
Partipolitiskt obundna 
i Svenska kyrkan

Varför ställer du upp i kyrkovalet? 

Karin Norgren
Partipolitiskt obundna 
i Svenska kyrkan

Vad betyder kyrkan för dig?

Jag tycker rent generellt att kyrkan är viktig då den gör bra saker 
och finns nära och är tillgänglig för människor i olika skeden av 
livet.

Varför ställer du upp på listan för din 
nomineringsgrupp?

Församlingens arbete är oerhört viktigt och mycket betydelsefullt 
för väldigt många människor i Fagersta, inklusive mig själv. 
POSK är ett självklart val för mig då det är partipolitiskt obundet. 
Där kan är vi utifrån församlingsmedlemmarnas bästa fatta 
beslut som gynnar oss i församlingen.

Vilka frågor tycker du är viktigast för församlingen 
att jobba med?

Det är naturligtvis svårt att rangordna men allt som skänker 
församlingsbor trygghet, glädje och gemenskap är alltid viktigt. 
Sen jobbade ju jag inom församlingen i många år så den 
verksamhet som ligger mig extra varmt om hjärtat är förskola, 
skola och barnverksamhet. Däri ligger min största kunskap som 
kanske kan vara till “nytta” framöver. 

Varför tycker du att man ska rösta i kyrkovalet?

För mig är det lika viktigt att rösta i kyrkovalet som att rösta i 
andra val där jag får möjlighet att göra min röst hörd. Jag tycker 
det är väldigt viktigt att använda det demokratiska privilegiet.
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Varför ställer du upp i kyrkovalet? 

Ulrika 
Skoglund
Socialdemokraterna

Vad betyder kyrkan för dig?

Kyrkan är en mötesplats, en plats för eftertanke och påfyllning, 
en plats dit alla ska vara välkomna. 

Varför ställer du upp på listan för din nomineringsgrupp?

- För att få vara med och påverka kyrkans utveckling utifrån 
demokrati, solidaritet och allas lika värde oavsett kön, ålder, 
sexuell läggning eller härkomst. 

Vilka frågor tycker du är viktigast för församlingen att 
jobba med?

- Alla människors lika värde, att skapa en öppen och 
inkluderande kyrka dit alla är välkomna, oavsett kön, ålder, 
sexuell läggning eller härkomst. 

- Att kyrkan ska vara en engagerad och bra arbetsgivare.

-Att lärartäthet och skolhälsovård prioriteras. 

- Att kyrkan ska arbeta för ett brett kulturliv för alla.

- Att inte plånboken ska styra deltagande i kyrkans aktiviteter.

- Att kyrkan ska utvecklas och hänga med i digitaliseringen. 

Varför tycker du att man ska rösta i kyrkovalet?

- Att gå och rösta är en demokratisk rättighet för de som är 
medlemmar i Svenska kyrkan, och för mig är det självklart att 
har man möjlighet att påverka så ska man.

Tom Selnes
Socialdemokraterna

Vad betyder kyrkan för dig? 

Jag har svårt att tänka mig ett lokalsamhälle utan en kyrka. 
Det är självklart att kyrkan ska finnas här där vi bor. 
 
Varför ställer du upp på listan för din 
nomineringsgrupp? 

Jag tycker att jag kan bidra med någonting viktigt.  
 
Vilka frågor tycker du är viktigast för församlingen 
att jobba med? 

Att Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsgivare för alla som 
jobbar där, även i kyrkans bolag och företagskonstruktioner, 
med en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö, en bra löneutveckling, 
vidareutveckling och medbestämmande. En demokrtisk kyrka 
med god arbetsmiljö! Som arbetsgivare tar vi ett tydligt avstånd 
från all diskriminering, särskilt av kvinnliga präster. 
 
Varför tycker du att man ska rösta i kyrkovalet? 

Är man med i kyrkan så tycker jag att det är en plikt att rösta i 
kyrkovalet. Alla har väl en uppfattning och borde kunna stå upp 
för den, inte bara hemma vid köksbordet. 
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Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

A
Det händer mycket i Fagersta, mer 
än på länge. Skolor och verksamheter 
byggs ut, äldreboende och trygghets-
boende är på gång, fler bostäder ska 
byggas och det etableras ny handel och 
nya företag på orten. Det andas hopp 
och framtidstro och självklart ska kyr-
kan och församlingen vara del i detta. 
Det är bara tillsammans vi alla kan 
bygga ett ännu bättre Fagersta.

 Församlingen samlar många medle-
mmar som betalar en kyrkoavgift via 
skatten, det är gemensamma medel 
som vi tillsammans ska avgöra hur de 
på bästa sätt kan användas i församlin-
gens verksamheter. Det är grundläg-
gande i ett demokratiskt folkvalt styre. 
Det är ingen affärsverksamhet. 

  Vi socialdemokrater i Fagersta ser 
att Västanfors/Västervåla försam-
ling har en särställning i Sverige 
och vi känner stolthet över allt 
det engagemang som alla anställ-
da visar i kyrkans verksamheter.  
 
 I detta behöver grundläggande 
värderingar om ett jämlikt samhälle 
få plats att påverka användningen av 
de gemensamma medlen. Vi vill ha 
en fri och öppen folkkyrka där alla 
behandlas lika oavsett kön, religiös 
tillhörighet, sexuell läggning eller var 
man kommer ifrån. Kyrkan ska vara en 
stark samhällskraft för solidaritet och 
alla människors lika värde och rätt.

  Plånboken ska inte styra om man 
kan delta i kyrkans aktiviteter, 
besöka Lindgården för att äta lunch, 
hyra idrottshallen eller delta på 
utflykter eller resor. Kyrkans sociala 
engagemang ska inte ha en dyr 
prislapp!

 Det är viktigt att säkerställa att kyrkan 
är en bra arbetsgivare för alla som 
jobbar där,
även i kyrkans bolag och 
företagskonstruktioner, med en bra 
fysisk och psykisk arbetsmiljö, en bra 
löneutveckling, vidareutveckling och 
medbestämmande.
En demokratisk kyrka tar som 
arbetsgivare tydligt avstånd från all 
diskriminering, särskilt av kvinnliga 
präster.
 
  En modern kyrka är inkluderande, 
där man också välkomnar kristna från 
andra
länder med annan kyrkokultur och 
engagerar sig mer i att introducera, 
förklara och ledsaga nya medlemmar 
i församlingen. Minst lika viktigt som 
att sträva framåt är att bevara historien 
och arbetar aktivt för att bevara det 
kulturhistoriska värdet, som förvaltare 
av vårt lands och vår kommuns 
historia.
  Kyrkan behöver också ställa sig bakom 
klimatomställningen och ta eget
Klimatansvar, i alla verksamheter. 
Ett viktigt steg är att hänga med i 
utvecklingen och den digitalisering 
som skyndats på under pandemin.

  Barnen ska vara i främsta rummet. 
Familje- och barnverksamheten ska 
värnas och göras tillgänglig för fler 
och inte bara tillhandahållas under 
arbetstid. Församlingen behöver öka sitt 
engagemang i ungdomsverksamheten 
och tillhandahålla fler riktade insatser 
till unga.
 
  Lärartätheten och skolhälsovården 
måste prioriteras i församlingens 
skolor. Det behövs också en utvecklad 
och nära samverkan med socialtjänsten 
och ungdomshälsan. 
 
  Kulturutövandet i kyrkan ska lyftas 
fram som en värdefull och tydlig del av 
öppenheten. Vi vill se en utveckling av 
kyrkans kulturliv med mer musik.
Vi ser gärna att församlingen anställer 
fler, gärna flerspråkiga, diakoner 
för uppsökande verksamhet.
 
  Så gör en viktig insats för demokrati, 
jämlikhet och jämställdhet. Rösta 
på Socialdemokraterna i kyrkovalet 
senast 19 september!

För Socialdemokraterna 
Lena Eldståhl, först på listan

S
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Lena Eldståhl Niclas Bergström, operatör Anna-Maria Johansson, lärare

Tova Bergström Tom Selnes, pensionär Birgitta Johansson, måltidsbiträde 

Gunilla Sundberg, pensionärUlrika Skoglund, socionom

Här är 8 av de 12 
kandidater som 
ställer upp på listan 
för Arbetarepartiet - 
Socialdemokraterna i 
kyrkovalet den 19/9.
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Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Varför rösta på POSK i det lokala 
kyrkovalet? 
 
POSK är en helt ideell 
intresseorganisation, som inte är 
byggd på partipolitisk grund. POSKs 
kandidater har inför mandatperioden 
2022-2025 som högsta ambition att 
medverka i församlingens fortsatta 
arbete med att stärka den unika 
position som församlingen i dag har 
inom Svenska kyrkan. 
  Vi menar att den arbetsform som 
POSK har valt - en partipolitiskt 
neutrala roll - i försam-lingens 
verksamhet, ger en betydligt starkare 
och bredare demokratisk förankring, 
än vad som skulle ha varit fallet om 
församlingens verksamhet skulle styras 
genom mandat från en partipolitisk 
huvudman.

Några av POSKs högprioriterade 
verksamhetsfrågor

Gudstjänst- och musiklivet hör 
till de mest centrala delarna i 
församlingens verksamhet och är 
därför högprioriterade för POSK att 
värna om och vidareutveckla. Under 
det senaste årets nedstängningar 
av många verksamheter i samhället 
på grund av coronapandemin, har 
även församlingens gudstjänst- och 
musikliv drabbats hårt. Därför blir det 
nu en viktig fråga för POSK att stödja 
arbetet med att åter få i gång dessa 
verksamheter till deras fulla potential.    

  En annan högt prioriterad fråga, 
som alltid kommer att vara viktig för 
församlingens fortsatta utveckling, är 
den kyrkliga näringsverksamhet som så 
framgångsrikt bedrivs i församlingen, 
och som har sin naturliga och 
direkta koppling till Svenska kyrkans 
grundläggande uppgift (den diakonala 
uppgiften).      

  Denna i dag mycket breda verksamhet 
i vår församling (friförskola, friskola, 
drogterapeutisk behandling, begra-
vningsbyråverksamhet, konfe-
rens- och restaurangverksamhet, 
juridisk rådgivning m.m.) har gjort 
församlingen till en föregångare och 
isbrytare för andra församlingar, som 
också söker diakonal utveckling och 
även tryggad framtidsekonomi.

Tag också del av den tryckta 
valinformation som sänts ut 

POSKs mer detaljerade verk-
samhetsinriktning, med tretton 
(13) fastställda målområden, be- 
skrivs mer i detalj i den 
kyrkovalsbroschyr som Post Nord 
kommer att distribuera till samtliga 
hushåll i församlingen (6 883 hushåll). 
POSKs valbroschyr med fotobilaga 
och valsedel (endast den vita lokala 
sedeln) distribuerades den 31 augusti.
 
Se även POSKs hemsida och 
Facebooksida
Posk.se/Här finns vi/Västerås stift/ 
Västanfors Västervåla församling/
Kyrkovalet/Kandidatpresentation/

POSKs förhållande till 
församlingens andra nomine-
ringsgrupp (S-gruppen)

En viktig och prioriterad 
fråga för POSK är slutligen att 
under den kommande mandat- 
perioden eftersträva att de 
goda relationer som under åren 
byggts upp mellan försam- 
lingens båda kyrkopolitiska 
mandatgrupper, POSK och 
S, befästes och utvecklas. Allt 
för att maximalt kunna gagna 
medlemmarna - församlingens 
uppdragsgivare - i fagersta-bygdens 
största ideella organisation - Västanfors 
Västervåla församling.
 
För POSK 
Anders Linger, ordförande
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Här är 15 av de 30 
kandidater som ställer 
upp på listan för POSK i 
kyrkovalet den 19/9.

Anders Linger, rättschef

Kristina Hellman, köpman

Benny Arnqvist,
kyrkogårdschef

Pertonella Hjertqvist, polis Lars Liljeqvist, egenföretagare Carina Dorg, läkarsekreterare Lars Frisk, präst

Maria Liljeqvist, lärareAnders Wossmar, bildelschef

Birgitta Hellman, 
diakoniarbetare

Leonard Ljungdahl, pensionär

Li Lundberg, präst

Stefhan Karlström, leg. 
specialistsjuksköterska

Gun Alingsjö Bäck, lärare Tommy Dorg, ingenjör
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Västanfors Västervåla församling, Svenska kyrkan i Fagersta, har verksamhet för 
alla åldrar, från barnverksamhet och konfirmander till körer och träffpunkter för 
vuxna och äldre. Våra gudstjänster är varierade med olika uttryckssätt. All vår 
verksamhet styrs utifrån de behov vi ser bland människor vi möter – från vaggan 
till graven.
  Utöver den traditionellt kyrkliga verksamheten bedriver vi även konferensverk-
samhet, friskola och förskola. I bolagsform drivs också behandlingshem, begrav-
ningsbyrå och juridisk byrå. Koncernen har ett 100-tal anställda.

Verksamheten i vår församling

Den som är medlem i Svenska kyrkan 
betalar kyrkoavgift. I Västanfors 
Västervåla församling används kyrko-
avgiften till verksamhet för både 
barn och vuxna. Även den som inte 
är medlem betalar begravningsav-
gift som bekostar skötseln av våra 
kyrkogårdar. Lindgårdsskolan drivs 
med hjälp av skolpeng från respektive 
elevs hemkommun.

  Den verksamhet som drivs i bolags-
form bekostas inte av kyrkoavgiften 
utan har andra intäkter genom att 
företag och privatpersoner köper 
tjänster från församlingens bolag. 
Koncernens intäkter från närings-
verksamheten är idag större än 
intäkterna från kyrkoavgiften.

Här är några exempel på verksamhe-
ter som du som medlem bidrar till i 
vår församling genom kyrkoavgiften:

• Gudstjänster i våra kyrkor och 
på andra platser

• Vigslar, dop och begravningar
• Barngrupper, babykafé och  

öppen förskola
• Körer för barn och vuxna
• Konfirmationsundervisning
• Konserter och musikgudstjänster
• Samtalsgrupper
• Träffpunkter för daglediga
• Enskilda stödsamtal
• Församlingstidning och andra 

informationskanaler
• Sjukhuskyrkan och andakter på 

äldreboenden
• Arbete med insamlingar till in-

ternationellt hjälparbete genom 
ACT Svenska kyrkan

Hur används  
kyrkoavgiften?
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Samuel extraknäcker i köket

Samuel är en glad kille som har ett 
trevligt bemötande mot gästerna.  
-Jag tycker det är roligt och så är det bra 
stämning på jobbet mellan kollegorna. 
Folk är glada och nöjda. 

Säsongsjobbare i fjällen
Tidigare har Samuel säsongsjobbat i 
församlingen under flera perioder. En 
höst körde han kremationstransporter och 
under flera somrar har han både hoppat 
in extra i köket och målat skollokaler 
och andra byggnader. Likbodarna vid 
Västanfors kyrka målade han om en 
sommar och det var Samuel som senast 
skrapade och målade både Västanfors 
och Västervåla sockenstuga och gröna 
baracken vid kyrkogården.

Har jobbat i Norge
Under några perioder har Samuel arbetat 
i Norge, på matvarubutiken Kiwi och på 
IKEAs lager i Oslo. På vintern gillar han att 
jobba i fjällen. Två vintersäsonger i Säfsen, 
tre vintrar och en sommar i Idre och två 
vintrar på den nya skidanläggningen 
Idre himmelfjäll har det blivit hittills. 
Kanske blir det fjällen kommande vinter 
också, men det är inte spikat ännu.  
Samuel har jobbat både i skidlift och med 
skiduthyrning och den sommarsäsong som 
han var i Idre jobbade han i sportbutiken. 

Under flera vintrar i Idre har han kunnat 
varva jobbet i sportbutik eller skidlift 
med att vara skidinstruktör, då han haft 
förbokade lektioner i längdskidåkning. 

Instruktör i längdåkning
Efter en lärorik utbildning med två 
tävlingsskidåkare på hög nivå är 
Samuel numera certifierad instruktör i 
längdskidåkning, och det är han stolt över. 
Det börjar bli dags att förnya certifikatet 
och det är ganska kostsamt så han hoppas 
att han får jobb på en skidanläggning igen 
och att arbetsgivaren då kan betala den 
utbildning som ger ett förnyat certifikat. 
 
Har åkt Vasaloppet elva gånger
Att längdskidåkning är ett av Samuels 
stora intressen blir tydligt när han 
berättar att han har åkt Vasaloppet 11 
gånger. Först 10 år i rad sedan har var 
17, sen blev det tyvärr uppehåll 2020 på 
grund av sjukdom. 2021 var han med igen 
och gjorde då sin personbästa tid på 5.30.  
-Jag är anmäld till Vasaloppet nästa år 
också. Längdskidåkning är en stor del av 
mitt liv, säger Samuel.

  Samuel tränar mycket, även om det 
den här sommaren har blivit lite mindre 
än tidigare tack vare att han har jobbat 

Text och foto:  
Cecilia Kjellin Eriksson

Samuel Rydberg, 28, jobbar under 
sommaren i köket på Lindgården. 
Från maj till september 
förstärker han personalstyrkan i 
församlingshemmets kök. Han gör 
sallad till lunchbuffén, fyller på 
porslin, mat och kaffe, plockar disk 
och kör diskmaskin. Han hjälper 
till att städa i köket och ibland står 
han i kassan. Det är mycket att 
göra när gästerna kommer till den 
välbesökta lunchbuffén*. 

mycket. På vintern åker han förstås helst 
längdskidor, och när det är barmark åker 
han rullskidor och löptränar. 

Köper och säljer aktier
Ett annat intresse som Samuel ägnar sig 
åt är att köpa och sälja fonder och aktier. 
Han började lite smått efter studenten 
och sen har det blivit mer och mer. Han 
läser kvartalsrapporter från olika bolag 
och investerar en del av sina pengar 
utifrån den kunskap han skaffar sig. 
-Affärerna har gått lite upp och ned men 
summa summarum så ligger jag på plus, ler 
Samuel, som just nu också säljer skor från 
ett lager från en nedlagd skobutik.

  Samuel vill helst flytta från fagerstatrakten 
och skaffa ett fast jobb. Han funderar 
på att studera till idrottslärare eller 
arbetsterapeut, eller något med ekonomi 
kanske. Men först måste han läsa upp lite 
betyg medan han jobbar. 

*Dagens lunch serveras på Lindgården 
måndag-fredag kl 11.30-13.30. Se veckans 
meny på församlingens hemsida  
www.svenskakyrkan.vastanfors och  
på lunchguide.nu. 
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Dop i Västervåla kyrka
med dopfika i Sockenstugan

Om ni vill sköta er själva så kan ni ha 
dofika i Västervåla sockenstuga. Då är 
lokalen gratis och ni får ta med eget fika. 
Det går också bra att köpa fika/mat från 
Lindgårdens kök (personal ingår ej).

Dop i Brukskyrkan
med dopfika i kafét

Om ni har dofika i Brukskyrkans kafe´ 
är lokalen gratis och ni köper fika från 
Brukskyrkans kafé.

Dop och dopfika

Dopet är en gåva. Det finns inget krav 
på att du eller ditt barn måste tro på 
ett visst sätt för att bli döpt. 
  För många är dopet en familjehögtid 
och en tradition då släkt och vänner 
samlas i kyrkan, men det kan också 
vara en enkel ceremoni hemma i 
trädgården med bara prästen och de 
närmaste vännerna samlade.

  Det finns möjlighet att ha dopguds-
tjänsten i en kyrka, i hemmet  eller på 
en annan plats. Många vill bjuda på 
mat eller fika i samband med do-
pet och i vår församling finns olika 
alternativ för att ordna med lokal och 
förtäring.   
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Dop
Välkommen att boka

Dop i Västanfors kyrka
med dopfika på Lindgården

Om ni har dopfika på Lindgården är loka-
len gratis och ni köper fika eller mat från 
Lindgårdens kök.

Vad kostar det?

Dopgudstjänsten är alltid gratis. Våra 
kyrkomusiker spelar psalmer i kyr-
kans lokaler och om ni vill att en solist 
spelar eller sjunger ett solostycke så 
betalar ni solisten.

Vad förtäringen kostar beror förstås 
på vad man väljer att bjuda gästerna 
på. Ring oss gärna för priser och me-
nyförslag., tel 0223-434 00. 

Några prisexempel:
Kaffe m bulle,kaka,tårta 115 kr/pers
Smörgåstårta 105 kr/person
Korv med bröd 30 kr/person
Kaffe/te/läsk/lättöl: 25 kr/person
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Dop 
i Lindgårdens vinterträdgård eller 
på Lindgårdens uteplats med 
dopfika på Lindgården

Om ni har dopfika på Lindgården är 
lokalen gratis och ni köper fika eller mat 
från Lindgårdens kök.

Dop i Västanfors kyrka
med dopfika i Lindhallen

Om ni har dopfika i Lindhallen hyr ni  
lokalen och ni köper förtäring från Lind-
gårdens kök (personal ingår ej). 

Om ni vill ha dopet hemma*, vid som-
marstugan eller på annan plats så är det 
också möjligt. Ni kommer överens med 
prästen om hur ni ordnar det praktiska 
kring själva dopgudstjänsten. Fika och 
annat ordnar ni själva. 

Dop 
i hemmet eller på annan plats

*Vid dop i hemmet eller på 
annan plats medverkar ingen 
kyrkomusiker.

Foto: Johannes Frandsen/Ikon, Magnus 
Aronson/Ikon; Cecilia Kjellin Eriksson

Boka dop

Vill du att ditt barn ska bli döpt? 
(Även undgomar och vuxna kan döpas 
i Svenska kyrkan.)
Kontakta expeditionen på Lindgården 
tel 0223-434 00 så hjälper vi till: epost: 
vastanfors-vastervalaforsamling@
svenskakyrkan.se

Låna dopklänning

På församlingsexpeditionen på Lind-
gården finns flera dopklänningar för 
spädbarn som det går bra att låna utan 
kostnad. Kom gärna och prova några 
dagar före dopet, så att ni vet vilken 
dopklänning som passar ert barn. 

  

Till några av dopklänningarna kan 
man välja om man vill ha rosa eller 
ljusblått foder eller rosettband. 



T
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Thor har länge drivit Cafégalleriet i Våla

-Jag har bott här i mer än 30 år så jag 
börjar nästan bli accepterad, skojar 
Thor när vi dricker kaffe inne i kafét.  
Han berättar om sin bakgrund och 
hur det kom sig att en företagsledande 
norrman hamnade på den västmanländska 
landsbygden.  

Började studera
Han var en ung företagsledare i Stockholm 
utan gudstro och han började må dåligt av 
att inte ha någon livssyn. Han bad om hjälp 
och fick en gudsupplevelse som inte går 
att förklara. Det var i Martinus* litteratur 
Tredje Testamentet han fick svaren. Det 
blev en vändpunkt i hans liv, som gjorde 
att han flyttade ut på landet och började 
läsa filosofi och naturmedicin.
Först bodde Thor i Bromsbo torp utanför 
Ängelsberg i två år och sedan köpte han 
det stora huset i Våla, som en gång varit 
konsumbutik. Han lärde sig att baka 
tunnbröd på potatis, som han kallade 
”Änglabröd” eftersom bageriet låg nära 
Ängelsberg. Efter en tid fick han besvär 
med ryggen och det blev för påfrestande 
att knåda deg och grädda bröd varje dag, 
så han var ställde om verksamheten till ett 
kulturkafé.

Kulturkafé med bröd och skådespel
På 90-talet när han var gift med 
skådespelerskan och prästen Annicka 
Kronberg, ordnade de tillsammans ”Bröd 
och skådespel”, som var mycket uppskattat. 
Thor ordnade förtäringen och Annicka 
framförde samma föreställning som hon 
gjort på teaterscenen i Stockholm. Det 
kom en busslast med turister varje dag och 
på bussbolagen var Cafégalleriet i Våla det 
mest besökta utflyktsmålet två år i rad.  
Thor har genom åren fortsatt att ordna 
kulturarrangemang i sitt kafé. Ibland 

ordnar han konserter i mindre format 
under samlingsnamnet ”Kultur på landet”. 
I månadsskiftet augusti/september är 
det i år tre konserter inbokade. Den sista 
kvällen den 12/9 är det duon ”Tvära Kast” 
som står för underhållningen. 

Samarbete med lokal författare
Sedan något år tillbaka har Thor ett 
nära samarbete med författaren och 
kursledaren Iris Johansson som hyr in sig 
i Sörby skola där hon bland annat håller 
kurser i personlig utveckling. Eftersom 
Cafégalleriet ligger nära så är det naturligt 
att kursdeltagarna kan komma dit för att 
äta tillsammans. Just nu planerar Thor 
efter en förfrågan från Iris att bygga en 
pizzaugn i kafét, så att man ska kunna baka 
pizza tillsammans där. 

Utställningar och föredrag
Ute i trädgården har Thor gjort 
iordning en permanent utställning om 
miljö och klimat som heter ”Tiden är 
knapp/knäpp”. Inspiration är hämtad 
ur texter från Fridays for Future och 
Greta Thunberg, Världsnaturfonden, 
Naturskyddsföreningen, Greenpeace 
och Naturvårdsverket. Utställningen 
blev klar i maj och tanken är att vem som 
helst ska kunna ta del av utställningen när 
som helst. Det är bara att åka dit. Det går 
också bra att boka en tid om man vill ha 

guidning. Det kostar ingenting att besöka 
utställningen men man får gärna lämna 
ett frivilligt bidrag. I trädgården har Thor 
även ställt ut bord och stolar för besökare. 
-Jag märker att det har varit besökare här 
när jag inte varit hemma för stolarna står 
inte som när jag lämnade dem. Det är roligt 
att intresserade hittar hit, tycker Thor.
  I ett rum innanför själva kafélokalen 
finns en utställning om existentiella frågor 
utifrån den danske andlige författaren 
och tänkaren Martinus symbolbilder och 
texter. Han kallar utställningen ”Ett fönster 
mot evigheten”. Under 14 år åkte Thor runt 
och satt upp samma utställning på ett 60-
tal olika bibliotek i runtom i Sverige. Han 
höll även föredrag om Martinus lära. 

Tvingar inte sina tankar på andra
Thor förklarar att han gärna svarar 
besökare och andra intresserade på frågor 
om Martinus men att han inte aktivt 
missionerar. Han vill gärna sprida även 
sina egna tankar om livet och klimatet, 
men han är noga med att inte tvinga det på 
någon annan.
  Att Thor är engagerad i klimatfrågan 
hänger ihop med hans andliga livssyn. 
-Det gör ont att se det människan har 
ställt till med på den här planeten. Men det 
finns hopp, menar han och återkopplar till 
Martinus, som hade förmågan att titta in i 
framtiden. 

Thor Gjörvad har bott och verkat i 
Västervåla under många år och är 
mycket omtyckt av de boende byn, 
inte minst tack vare den stående 
träffpunkten för byborna varje 
torsdag eftermiddag.
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Text och foto:  Cecilia Kjellin Eriksson

Ute i trädgården ryms både möbler för kafébesökare och den permanenta utställningen 
”Tiden är knäpp/knapp”

  Under sin resa i känslomässig, intellektuell 
och andlig mognad har Thor själv börjat 
skriva dikter och kanske blir det till slut 
en diktsamling med namnet ”Bak-tankar”. 
 
Träffpunkt varje torsdag
Sedan fyra år tillbaka (med undantag för 
en period under coronapandemin) är det 
öppet hus i Cafégalleriet varje torsdag 
eftermiddag året runt, då bybor och andra 
träffas för att fika tillsammans och prata om 
ditt och datt. Om det är fint väder sitter de 
ute i trädgården och annars har de möjlighet 
att gå in i kafélokalen. Thor kokar kaffe och 
deltagarna tar spontant med sig hembakat 
fikabröd som de bjuder varandra på. Det 
händer att de grillar tillsammans och till 
hösten planeras en surströmmingsskiva. 
De enkla träffarna är uppskattade 
eftersom många i byn bor ensamma och 
då blir en sån här mötesplats extra viktig. 
-Det är en trygghet för folk och trevligt att 
få komma hit och prata av sig lite. Det är ett 
järngäng som brukar komma nästan varje 
vecka och ibland kommer det några nya, 
berättar Thor. 

*Martinus Thomsen, kallad Martinus, 
1890-1981 var en dansk andlig författare. 
Hans skrifter finns sammanfattade i Tredje 
Testamentet, som finns att låna på biblioteken. 

Detektiv
I evighetsperspektiv är jag min egen 
detektiv. Letande efter spår vart uti 
galaxen jag går. Åt vilket  håll är jag på 
väg, ja så jag undrar ibland när livet 
på jorden verkar mig för brant, men då 
viskar mig stilla min osynliga vän.  Du 
har inte riktigt kommit hem än. Du 
färdas fortfarande inåt i ditt eget bröst 
och på den vägen är det jag som ger dig 
tröst.  Fortsätt bara, var stilla, det är 
inte  långt kvar för din fjärils vinge det är 
”jag”  och snart ska allting bli så bra.  Jag 
väntar  på dig i ”evighetens tempelsal”, 
men jag ber dig, -  vandra dit via 
ödmjukhetens portal. Det är först så du 
kommer bli  hel och aldrig mera känna 
dig som  en del, för först då har du blivit ” 
EN HEL DEL”.

Thor Gjörvad 1997

Några deltagare
Valter Smedberg bor nära och kommer hit 
varje torsdag för att prata skit och spela kort. 
-Det här är ett gott initiativ. Det behövs 
någon som drar ihop det. Man blir ju 
nästan fyrkantig i ansiktet av att titta för 
mycket på TV, så det är bra att gå hit en 
stund istället, tycker Valter.
Maurizio Olivetti från Ramnäs och 
Paula Vallo från Västerås är här för 
första gången denna eftermiddag.  
-Jag cyklade förbi i morse och eftersom 
jag känner Thor sedan tidigare så började 
vi prata och då bjöd han in oss till den här 
träffen, säger Maurizio.
Marie Sjöberg Lundquist har bott 
i Västervåla i åtta år och tycker 
att det här är ett trevligt initiativ. 
-Det är generöst av Thor att bjuda hit oss. 
Han har ju lokaler för det och är van vid att 
ta hand om folk. Vi hjälper varandra härute 
på landet och jag har lärt känna grannarna 
bättre på de här träffarna. Några av dem 
som har bott här länge kan så mycket om 
bygden och det är intressant att höra dem 
berätta, säger hon. Sånt här är guld värt!
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Text och foto: 
Staffan Riddersporre

Efter gamla Söderbärkevägen 
några kilometer utanför 
Fagersta finns på höger sida 
på semlaskogen ett gammalt 
gjutjärnskors placerat på en 
stensockel. Höjden på sockeln 
plus korset är ca två meter. På 
korset finns inskriptionen ”Den 
6 april 1834”. 

  Tidigare lär det ha funnits en silverplåt 
på korset med inskription men denna 
har sedan länge varit försvunnen. 
Korset tillkom för övrigt genom att 
efterlevande släktingar till Henschen, 
i samförstånd med brukspatron 
Salomon von Stockenström som då var 
ägare till Semla bruk, lät uppföra det 
på den plats där Eric Gabriel Henschen 
blev skjuten. Korset har troligtvis också 
gjutits vid Semla bruk. Avverkningar 
vid platsen har gjort att korset skadats 
och slagits till marken. Man kan på 
såväl framsidan som baksidan se plåtar 
som nitats fast där man lagat det.

Grav på Västanfors kyrkogård
På Västanfors kyrkogård finns en 
gammal grav från 1834. Där vilar 
ovan nämnde Eric Gabriel Henschen 
som var bruksförvaltare och avled 
endast 37 år gammal. Några datum i 
sammanhanget är lite förbryllande. På 
Henschens gravsten på kyrkogården 
står också dödsdagen den 6 april 
angiven, men i församlingens på 

den tiden förda ”likbok” har prosten 
Eggertz skrivit in den 13:e april som 
dödsdag. Begravningen ägde sen inte 
rum förrän den 30:e april, vilket på 
den tiden var en ganska lång tid efter 
dödsfallet. 
  De olika datumen gör att man kan 
anta att det var en del egendomliga 
omständigheter i samband med detta. 
Vad som dock är klart är att Henschen 
blev skjuten. Det var en del mystiska 
omständigheter kring hur det gick 
till och det gick många rykten. Ett 
rykte gjorde gällande att bokhållare 
Wessling, som bara var 22 år, ville 
hämnas på Henschen eftersom han fått 
sparken på grund av spritmissbruk.

Blev skjuten i skogen
Vad som senare kom fram vid tinget 
var att bokhållare Wessling hade varit 
i skogen med ett jaktlag samtidigt som 
Henschen, och enligt Wessling själv 
hade ett vådaskott råkat gå av precis 
samtidigt som Henschen passerade 
honom. Till saken hör att Henschen 
hade varit på skogsfågeljakt och efter 
att ha skjutit några tjädertuppar 
hade han placerat några fjädrar i 
hatten. När så Henschen passerade 
honom påstod Wessling att han sköt 
i tron att han sköt mot en tjäder. 
Vid tillfället fanns inga vittnen så vid 
tinget blev Wessling fälld för vållande 
till annans död. Straffet för dådet 
blev en halv mansbot för ”oförsiktigt 
omgående med laddad bössa”.

Dystert minne från 1834

Källor: 
Skrift av Ragnar Wahlfeldt samt artikel 
införd i Västmanlands Folkblad 1959 av 
signaturen Geji. (Gösta Johansson) 

”Omgående” i detta sammanhang 
torde betyda förbigående då Henschen 
påstods ha gått förbi Wessling.

Straffet blev en halv mansbot
En mansbot var en väldigt hög 
bötessumma och med den halva 
mansbot som Wessling dömdes till 
förstår man att tinget knappast såg 
några förmildrande omständigheter. 
Mansbot (böter) var för övrigt något 
som man tillämpade i äldre nordisk rätt 
i stället för att utkräva blodshämnd.
  Hur det än gick till och huruvida 
rättvisa skipades eller inte, så är det en 
tragisk händelse som både Henschens 
kors på semlaskogen och graven på 
kyrkogården minner om.
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Henschens grav är belägen på baksidan 
av Västanfors kyrka mot häcken som 
vetter mot Sjövillan (fd Prostgården).

Ett stor gjutjärnskors i Semlaskogen är 
ett minnesmärke som visar platsen där 
bruksförvaltare Henschen blev skjuten 
den 6 april 1834.
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Församlingsnytt

En vanlig fråga som ofta ställs till mig är 
skillnaden mellan arvslott och laglott, 
samt hur mycket ett särkullbarn kan 
kräva i arv. 

Arvslott och laglott
Arvslott är hela det arv som tillfaller en 
arvtagare enligt lag. För bröstarvingar 
(barn till den avlidne) finns ett skydd 
som kallas laglott och detta är hälften av 
arvslotten. Om en avliden har ett barn 
(en arvtagare) och en kvarlåtenskap 
på 100  000 kronor, så utgör barnets 
arvslott hela arvet, dvs 100 000 kronor. 
Laglotten utgör hälften av detta, dvs 
50 000 kronor. 

Fråga juristen

Arvslott och laglott Särkullbarn
Ett särkullbarn är ett barn från ett 
tidigare förhållande och är inte 
gemensamt med den maken/makan 
som man är gift med. Till skillnad 
från makars gemensamma barn har 
särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt 
efter att en förälder avlider. Denna rätt 
går före en efterlevande make/makas 
arvsrätt. 
  Om makar som har särkullbarn 
skriver ett testamente kan de minska 
särkullbarnets krav på arv till att endast 
laglotten ska tillfalla särkullbarnet. Om 
det inte finns något testamente mellan 
makarna så har särkullbarnet rätt att 
kräva ut hela sitt arv efter föräldern 
direkt. 
Ida Jäder, jurist

Kyrkans Juridiska Byrå tel 0223-434 76 
För tidsbokning kontakta sekreterare Maria Ulestig Eriksson kl 8-12.
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Skriv på för klimaträttvisa

Klimatförändringar har bidragit till att 
hungern ökar på flera hålla i världen, att 
människors försörjning hotas, samt att 
människor från landsbygden tvingas 
söka sig till städer eller andra länder för 
att trygga sin försörjning. Stora delar 
av mänskligheten har redan tvingats 
påbörja en intensiv klimatanpassning 
då klimatförändringarna breder ut sig 
och lämnar delar av jorden obeboelig.

  Act Svenska kyrkan vill lyfta in 
det globala rättviseperspektivet 
i klimatdebatten. Tillsammans 
med människor över hela världen 
vill vi utmana och stödja världens 
beslutsfattare att begränsa den globala 
uppvärmningen till max 2 grader, helst 
1,5 grader för att förhindra katastrofala 
effekter för planetens ekosystem och 
människors livsvillkor. 

  Vi lever under samma himmel och 
på samma jord men verkligheten ser 
olika ut. Vi måste ompröva vårt sätt att 
tänka kring livsstil, väfärd, hållbarhet 
och rättvisa. Genom att ta ansvar för 
en hållbar framtid inom planetens 
gränser, utifrån en global, rättvis och 
jämlik fördelning av resurser kan vi 
uppnå klimaträttvisa. Klimatkrisen 
måste lösas både lokalt och globalt. 
Vi lever på samma jord och rättvisa 
kommer att gagna hela mänskligheten.

  På klimattoppmötet COP26 som äger 
rum i Glasgow, Skottland i november 
2021 lämnar Act Svenska kyrkan in 
alla namn från namninsamlingen 
för att visa att det finns en bred 
opinion för en rättvis och jämställd 
klimatpolitik.
  Skriv under namninsamlingen på 
svenskakyrkan.se/act/act4climate
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Församlingsnytt

Nästa tidning
Nästa nummer av församlingstidningen 
Mitt i livet kommer ut veckan före jul 
den 19-20 december. Hör av dig till 
redaktören om du inte får tidningen.

Öppna förskolan 
nystartar
Efter uppehåll på grund av coronapan-
demin kommer öppna förskolan att 
starta igen på Lindgården den 6 sep-
tember med ett begränsat antal besö-
kare. Alla deltagare tar varsin klädnypa 
som sätts tillbaka när man går hem. 
Finns inga klädnypor utanför så är det 
fullt. Vi ser helst att vuxna som besöker 
oss är vaccinerade. Alla ska vara sym-
tomfria. Öppna förskolan är öppen för 
barn 1-5 år tillsammans med en vuxen.
Öppisfrukost kl 8.30-9.30 till själv-
kostnadspris 30 kr för vuxna, barn 
gratis. 

Välkomna till Lindgården  
måndag kl 8.30-11.15 
tisdag kl 8.30-11.15 
fredag kl 8.30-11.15

Familjecentralens babykafé
Öppet för barn 0-1 år tillsammans 
med en förälder.  

onsdag kl 9.15-11.00 på Västanfors 
hembygdsgård. 
torsdag Barnvagnspromenad, vi ses 
utanför sjukhuset kl 9.15.

Gudstjänster i höst
Under hösten firas gudstjänst i Bruks-
kyrkan varannan söndag kl 15 den 
12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 14/11, 
28/11, 5/12 och den 19/12. 

Uppgifter om övriga gudstjänster finns 
i kalendern på församlingens hemsida 
och i predikoturen i Fagersta-Posten.

Lyssna, reflektera, 
njut...
Den 13 september startar en ny träff-
punkt för daglediga vuxna på Lindgår-
den. Det är diakoniarbetare Birgitta 
Hellman som varannan måndag ordnar 
en skön start på veckan med högläsning 
ur Charlotte Frycklunds bok ”Bibelns 
kvinnor”. Det blir tid för reflektioner 
kring texten och stunden avslutas med 
att man lyssnar på ett musikstycke. 
   
  Varannan måndag kl 10-11 på Lind-
gården (lokal: Viken) med start den 
13/9. Kom när det passar, ingen föran-
mälan behövs. Frågor? Kontakta Birgit-
ta Hellman, tel 0223-434 11, epost: 
birgitta.hellman@svenskakyrkan.se

Lindgårdsskolan får 
ny slöjdsal

Barnkörer
Minipulsarna (barn 0-5 år med en 
vuxen) träffas i Västanfors kyrka på 
torsdagar kl 16-16.30. Vi ser helst att 
vuxna som besöker oss är vaccinerade.

Barnkören (barn 6-12 år) övar i Väst-
anfors kyrka torsdagar kl 17-17.45.

Körledare Britt-Marie Frid Andersson 
tel 0223-434 37, epost: britt-marie.
frid.andersson@svenskakyrkan.se. 
 
Vi håller till i kyrkan där det finns gott 
om plats att sprida ut sig. Självklart ska 
alla som kommer och är med vara sym-
tomfria! Terminsstart 2/9. 

Eleverna på Lindgårdsskolan får ny 
slöjdsal. Skolans lokaler har under som-
maren kompletterats med en sal för 
träslöjd. Moduler har ställts upp bred-
vid Lindhallen på Kyrkvägen, nära mel-
lanstadiets klassrum. Tidigare har trä-
slöjden huserat i källaren på Sjövillan 
och nu får eleverna i år 3-9, som får 
undervisning i träslöjd, nya ljusa lokaler 
med större utrymme för både elever, 
maskiner och verktyg.

Barngrupper på Lindgården 

Terminsstart vecka 36. 
Maximaler (5-åringar) måndag kl 13-15
Juniorer (åk 1-3) tisdag kl 14-16
Miniorer (F-klass) onsdag kl 13-15

Frågor? kontakta Anna Binning, tel 
0223-434 27, epost: anna.binning@
svenskakyrkan.se
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