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Kyrkoval 17 september
Vad erbjuder församlingen?
Luther och den politiska makten
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Kyrkomötet (gul valsedel) 
nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ med 251 
ledamöter. Det beslutar om kyrkans 
gemensamma och övergripande 
frågor. Kyrkomötet behandlar också 
frågor om hur kyrkan ska arbeta 
med klimatfrågan och vilka psalmer 
som ska finnas i psalmboken.

Vem beslutar 
om vad?

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 för 
barn och unga som ska finnas i 
församlingen, eller hur kör- och 
konsertverksamhet ska se ut. 
  I Västanfors Västervåla församling 
fungerar det så att Kyrkofullmäktige 
utser Kyrkorådet, som är 
församlingens styrelse. Kyrkorådet 
i sin tur beslutar om frågor som 
rör verksamheten, till exempel om 
församlingen ska ha en friskola eller 
inte. Ska man 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.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Om kyrkovalet
Kyrkovalet handlar om vad Svenska kyrkan ska vara och göra. Det kan bland 
annat handla om hur gudstjänstlivet ska se ut, om barnverksamhet i försam-
lingen, vad som ska ske med kyrkorna och hur hög kyrkoavgiften ska vara.
 
Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen),  
är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige.
  
Cirka 5,2 miljoner personer har chansen att rösta i de tre valen:  
till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.

Fakta om kyrkovalet 2017
• Sammanlagt ställer 29 467 personer upp i kyrkovalet, 54 procent kvin-

nor och 46 procent män.
• Målet är att tillsätta 15 204 mandat. Totalt deltar 849 olika nomine-

ringsgrupper i valet (de flesta endast på lokal nivå).
• Antalet röstberättigade är ca 5,2 miljoner. Medlemmar från 16 år får 

rösta i kyrkovalet.
• I valet till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, 

deltar 19 nomineringsgrupper. 2926 personer kandiderar till kyrkomö-
tets 251 platser.
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Här kan du rösta
 

Valdagen 17 september
 
Lokal          Öppettider 
Lindgården         kl 9-13 & 17-20
Brukskyrkan         kl 9-13 & 17-20
Fagerstahallen  kl 9-12 & 17-19
Sveasalongen        kl 9-12 & 17-19
Åvestbo Hemvärnsgård kl 9-12 & 17-19
Sockenstugan Västervåla     kl 9-12 & 17-19

Förtidsröstning

Lokal  Öppettider

Lindgården månd 4/9 kl 11.30-13.30
  onsd 6/9 kl 11.30-13.30 
    & 17.00-20.00
  fred 8/9  kl 11.30-13.30
  månd 11/9 kl 11.30-13.30
  onsd 13/9 kl 11.30-13.30 
  fred 15/9  kl 11.30-13.30

Brukskyrkan  tisd 5/9 kl 11.30-13.30
  torsd 7/9 kl 11.30-13.30 
  lörd 9/9  kl 11.30-13.30
  tisd 12/9 kl 11.30-13.30
  onsd 13/9 kl 17.00-20.00
  torsd 14/9 kl 11.30-13.30 
  lörd 16/9  kl 11.30-13.30

Ta med ditt röstkort!

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Att förtidsrösta 4-17 september

På platser i hela landet
Du kan förtidsrösta, på orter över hela landet, un-
der perioden 4-17 september. På www.svenskakyr-
kan.se/kyrkoval finns en karta med alla röstnings-
lokaler och öppettider. Om du saknar ditt röstkort 
kontakta i första hand din församling, men det 
går även att få ett nytt röstkort på andra orter. Då 
måste du kunna legitimera dig.

Brevrösta  
Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För 
detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få 
från församlingsexpeditionen. Posta din brevröst så 
att den är framme hos stiftet senast fredag 15 sep-
tember. Du måste även skicka med ditt röstkort.

Att rösta med bud
Budröstning går till på liknande sätt som brevröst-
ning. Det kan vara ett alternativ för dig som själv 
är förhindrad att ta dig till lokalen. Du behöver ett 
brevröstningspaket för att budrösta (se ovan). Röst-
kortet ska tas med när budet lämnar in brevrösten i 
din vallokal eller en röstningslokal i församlingen.



4

Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Se listor med alla kandidater på https://kandidatvisning.svenskakyrkan.se

Vilka kan jag rösta på?

Stiftsfullmäktige i Västerås stift

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ 
Centerpartiet
Frimodig kyrka
Fria liberaler i Svenska kyrkan
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska kyrkan
Öppen kyrka - en kyrka för alla

Kyrkofullmäktige i 
Västanfors Västervåla församling

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
Sverigedemokraterna 

Kyrkomötet 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ 
Centerpartiet
Frimodig kyrka
Fria liberaler i Svenska kyrkan
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska kyrkan
Öppen kyrka - en kyrka för alla

Följande nomineringsgrupper ställer upp 
i Kyrkovalet 2017:

Kan jag rösta utomlands?
Personer som är folkbokförda i Sverige men vistas utom-
lands i samband med valet kan brevrösta (se info på sid 3). 
Brevrösten skickas till kyrkostyrelsen så att den är framme 
senast onsdag 13 september. Vid behov kan ett nytt röstkort 
tas fram. Detta skickas via utlandsförsamlingen.

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som 
du helst vill se valda.

Vem får rösta?
För att kunna rösta i kyrkovalet ska du vara medlem i 
Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, 
du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden 
baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 
dagar innan valdagen. För Kyrkovalet 2017 innebär det att 
dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 
2017, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap 
finnas i kyrkobokföringen.

Foto: Magnus Aronson/Ikon
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Varför ska du rösta 
i kyrkovalet?

Vad betyder kyrkan för dig?
Gemenskap mest. Alla är välkomna i kyrkan och jag 
tycker att det är viktigt att man inte gör skillnad på 
folk. Jag är medlem i Svenska kyrkan för att jag är 
konfirmerad och jag har inte känt något behov att 
lämna kyrkan. Jag tycker att man får ganska mycket 
för de pengar men betalar i kyrkoavgift, särskilt i 
den här församlingen och på Lindgården. Själv är jag 
engagerad i körverksamheten sedan tre år tillbaka. 
I första hand sjunger jag i Rock- o popkören, men 
även i Kyrkokören ibland. Jag har enbart positiva 
erfarenheter av församlingen. 

Varför ska du rösta i kyrkovalet?
Jag tycker att alla som är medlemmar i Svenska 
kyrkan ska ta vara på sin chans att rösta i 
kyrkovalet. Man ska absolut utnyttja sin lagstadgade 
rätt att vara med och påverka istället för att bara 
sitta och skrika om hur pengarna ska användas. Om 
man har behållning av det Svenska kyrkan har att 
erbjuda så tycker jag att man ska göra sig besväret 
att rösta. Få av medlemmarna utnyttjar den rätten, 
men om valdeltagandet är lågt så har ljusskygga 
grupper lättare att ta plats. 
Personligen tycker jag att det är ett konstigt system 
att politiska partier ställer upp i kyrkovalet. Kyrkan 
är ju skild från staten, så i mina ögon är det lite 
märkligt. Men det finns ju även grupper att rösta på 
som inte är knutna till något parti. 

Vad betyder kyrkan för dig?
Det är ett ställe där man under lättsamma former 
kan träffa andra i samma situation och med samma 
intressen. Tonårsdottern sjunger i kören sedan hon 
var sex år, och både jag och dottern är ibland med i 
Rock- o popkören. Familjegudstjänsterna går vi på 
så ofta vi kan. Vi känner oss trygga med att ha våra 
barn på församlingens dagis och skola.

Varför ska du rösta i kyrkovalet?
Man ska alltid ta vara på sin chans att påverka hur 
en organisation ska drivas. Om man inte röstar har 
man inte gjort sin röst hörd, och då kan man inte 
komma i efterhand och säga att man är missnöjd 
med de beslut som fattas.

Mikael  
Olsson

Mia 
Burman
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1. Varför ska medlemmarna rösta 
på er nomineringsgrupp?

  Vi vill fortsätta att ha en öppen 
folkkyrka, för alla i Fagersta. Där 
alla ska vara välkomna att delta, 
bli respekterade och få känna 
medmänsklighet. Och där man 
kan välja att själv få vara med och 
göra gott i samhället.
Stora delar av den svenska välfärden 
har sina rötter i den kyrkliga 
verksamheten. Skolan, sjukvården 
och den sociala verksamheten 
startades just i kyrkan.

2. Vilka frågor vill ni driva? Vilken 
är allra viktigast?

  För oss är det angeläget att kyrkan 
också i framtiden ska finnas för alla 
sina medlemmar, inte bara dem som 
ofta deltar i gudstjänstlivet, utan 
alla som bor inom församlingen. 
I och med att församlingen 
arbetar inom så många områden 
vill vi  uppmärksamma och visa 
uppskattning till alla de som är 
anställda i kyrkan. Vi vill arbeta 
för att kyrkan ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med allt det innebär 
och att verksamheterna ska hålla 
kvalitet och fortsätta vara en 
självklar del av vårt samhälle. 
Behandlingshemmet i Malingsbo 
har en särskild roll, tillsammans 
med skötseln av våra kyrkogårdar.
 I de skattefinansierade 
verksamheterna är insyn 
och kontroll viktigt, så att 
församlingen inte tappar i 

förtroende hos medborgarna. 
Hela kyrkans verksamhet är 
viktigast!

3. Vad vill ni utveckla i vår 
församling? Hur?

  Vi tycker att ungdomsverksam-
heten behöver ett nytt lyft. 
Tonårstiden är sannerligen inte 
enkel och församlingen skulle 
kunna göra stor skillnad där. 
Där borde vi till exempel kunna 
utveckla en större samverkan 
med skolorna i Fagersta. Sedan 
måste vi som representanter vara 
mycket lyhörda för de frågor som 
kommer upp i det dagliga livet, 
våra församlingsmedlemmar är 
viktigast i frågor som rör dem.

4. Hur ser er nomineringsgrupp på 
Svenska kyrkan som en aktiv aktör 
i samhällsfrågor?

  Från tid till annan har Svenska 
kyrkan spelat en mycket aktiv 
roll i att förändra delar av 
samhällspolitiken. Men mot vårt 
öppna, demokratiska synsätt står 
en annan inriktning, där kyrkan 
istället ska sluta sig från omvärlden 
och rikta sitt fokus inåt. Det finns 
de som vill vrida klockan tillbaka, 
där människors lika värde och 
rätt ifrågasätts, och där rätten för 
varje individ att finnas, helt och 
fullt, sätts i fråga; En kyrka där 
homosexuellas rättigheter inte 
respekteras, där kvinnors och mäns 
lika värde ifrågasätts och där de 

många medlemmarnas röster inte 
blir hörda. Vi Socialdemokrater 
vill att Svenska kyrkan skall vara 
en modern folkkyrka som utstrålar 
framtidstro och är öppen mot 
världen.

5. Hur ser ni på kyrkans roll i 
Fagersta?

  Vår församling har på många sätt 
en unik roll i Fagersta med sina 
många olika verksamheter. Där vill 
vi bevara och utveckla det goda 
samarbetet med kommunen.  

Kyrkan är en stabil och självklar 
del av Fagersta. Både som 
kulturbärare och själasörjande. 
Det är dit man vänder sig vid stora 
händelser i livet. Vid t ex vigsel, 
dop och dödsfall. Vi lever i ett 
sekulariserat samhälle men våra 
grundvärderingar, oavsett var vi 
kommer ifrån, står mycket nära 
Kyrkans. Därför är det självklart 
för många att vända sig till 
församlingen vid både glada och 
svåra stunder.  

6. Kyrkan gör ett stort diakonalt 
arbete bland nyanlända och 
asylsökande. Hur ser er 
nomineringsgrupp på detta?

  De senaste årens stora flyktingström-
mar har lärt övriga samhället 
mycket om hur organisationer, som 
Svenska Kyrkan, har erfarenheter 
och resurser som kompletterar 
myndigheternas. Och Svenska 
Kyrkan i utlandet gör enorm 

Arbetarepartiet - 
Socialdemokraterna
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skillnad bland människor som 
behöver hjälp och stöd. Om vi 
stänger dörrarna för de som inte 
är ”som oss” stänger vi också 
dörrarna för det kristna budskapet.

7. Hur tycker ni att vår församling 
ska jobba för att försöka motverka 
den negativa medlemsutvecklingen 
som sker i Svenska kyrkan och i vår 
församling?

  Det är positivt för kyrkan 
när människor aktivt väljer 
medlemsskap i Svenska Kyrkan. 
Tyvärr har många idag lite bråttom 
att trycka på ”nej-tack-knappen”, 
utan längre eftertanke. Vi hoppas 
att de utåtriktade verksamheterna 
i församlingen visar en väg in i 
kyrkan igen.

8. Hur skapas en god kyrklig 
demokrati? På central partipolitisk 
nivå eller på lokal församlingsnivå?

  Vår grupp är partipolitisk av 
den enkla anledningen att vi delar 
det socialdemokratiska partiets 
värderingar om allas lika värde och 
rättigheter.  Styrningen av Svenska 
kyrkan är ett gemensamt ansvar 
för de förtroendevalda och de 
anställda.
  God kyrklig demokrati uppnås 
när vi tillsammans i kyrkans olika 
organ har en öppen dialog, präglat 
av omsorgen av varandra, oavsett 
nomineringsgrupp.

Medlemmar i nomineringsgruppen för Arbetarepartiet Socialdemokraterna.



8

Partipolitiskt obundna 
i Svenska kyrkan
1. Varför ska medlemmarna rösta 
på er nomineringsgrupp?

  Om du, som är medlem i Svenska 
kyrkan och i vår församling, 
även i fortsättningen önskar 
att församlingen ska styras av 
kompetenta och erfarna lokala 
kyrkopolitiker, som inte är 
uppbundna av partipolitiska 
direktiv och mandat (från 
exempelvis Sveavägen 68 i 
Stockholm), då erbjuds Du 
möjligheten den 17 september 
att lägga Din röst på någon 
eller några (högst tre) av POSKs 
partipolitiskt obundna kandidater.

2. Vilka frågor vill ni driva? Vilken 
är allra viktigast?

  I POSKs valmanifest (valagenda), 
som skickats ut till samtliga 
hushåll omkring den 30 augusti, 
anges i tretton (13) punkter 
huvudområdena för POSKs 
kyrkopolitiska  prioriteringar 
för mandatperioden 2018-2021. 
Detta valmanifest finns också 
återgivet på POSKs hemsida 
www.posk.se. (Västerås stift/
Västanfors Västervåla). Några av 
de viktigaste frågorna för POSK är 
att fortsatt värna om utvecklingen 
av församlingens gudstjänst- och 
musikliv samt främjandet av 
barn- och ungdomsverksamheten. 
För-samlingens breda och unika 
diakonala arbete (inkluderande 
satsningar på välfärdsfrågorna), 
kommer också att stå i fokus under 
mandatperioden!

3. Vad vill ni utveckla i vår 
församling? Hur?

  All kyrklig verksamhet kostar 
pengar. I en tid när Svenska kyrkan 
och även vår församling upplever 
att medlemstalet kontinuerligt 
minskar år från år, påverkar detta 
församlingens ekonomi genom 
minskade kyrkoavgiftsintäkter 
(den s.k. ”kyrkoskatten”). POSK 
menar, att de kyrkomedlemmar 
som väljer att fortsätta sitt 
medlemskap i Svenska kyrkan 
och därmed också väljer att 
fortsätta sitt stöd av församlingens 
verksamhet, gör ovärderliga 
insatser för verksamheten. Som 
kompensatoriska åtgärder i 
denna situation, för att ändå 
stärka församlingens ekonomiska 
utveckling, kommer POSK även 
fortsättningsvis att helhjärtat 
stödja en utveckling av kyrkorådets 
bolagsverksamhet. Att utveckla 
församlingens ekonomiska 
förutsättningar för en fortsatt 
progressiv församlingsutveckling, 
blir därför en mycket viktig och 
helt nödvändig fråga för POSK att 
arbeta för!

4. Hur ser er nomineringsgrupp på 
Svenska kyrkan som en aktiv aktör 
i samhällsfrågor?

  Västanfors -Västervåla församling 
har sedan 2002 utvecklat sitt sociala 
engagemang inom välfärdssektorn 
på ett sätt som är unikt i Svenska 
kyrkans organisation. För POSK, 
som hela tiden varit offensivt 
delaktig och pådrivande i dessa 
frågor, är det en självklarhet 
att församlingens banbrytande 

diakonala nytänkande inom 
välfärdssektorn ska fortsätta och 
ytterligare utvecklas!

5. Hur ser ni på kyrkans roll i 
Fagersta?

 
  Västanfors-Västervåla församling 
utgör, med sina ca 7 000 medlemmar, 
den ojämförligt största ideella 
organisationen i Fagersta kommun. 
Med drygt 440 gudstjänster under 
ett år, med en rik musik- och 
körverksamhet, med en växande 
skol- och förskoleverksamhet 
för barn och ungdomar, med 
andlig vård inom hälso- och 
sjukvården, med en mycket  
uppskattad köks- och 
konferensverksamhet, med 
välskötta och vackra kyrkogårdar 
och med en mångfacetterad 
diakonal välfärdsverksamhet, är 
kyrkan i Västanfors-Västervåla 
församling en mycket viktig aktör 
och en tydlig röst för människorna 
i vårt lokalsamhälle. POSKs 
ambition är att fortsätta med 
att utveckla de goda idéerna för 
framtiden och att därmed också 
fortsätta att se möjligheterna!

6. Kyrkan gör ett stort diakonalt 
arbete bland nyanlända och 
asylsökande. Hur ser er 
nomineringsgrupp på detta?

Bland Svenska kyrkans och 
därmed också vår församlings 
grundläggande uppgifter hör att 
utöva diakoni och mission. Dessa 
uppgifter omfattar alla människor 
som bor och vistas i vår församling. 
Även om det är stat och/eller 



9

kommun som har det juridiska och 
ekonomiska huvudansvaret för de 
människor som anländer och tas 
emot i vårt lokalsamhälle, är det 
en naturlig kyrklig angelägenhet 
att, tillsammans med andra lokala 
samhällsorgan, försöka tillskapa en 
så bra social situation som möjligt 
för de människor som ännu inte 
integrerats i det svenska samhället. 
Församlingen är i dag engagerad 
i olika lokala nyanländarprojekt 
och POSK menar att dessa och 
liknande insatser bör fortsätta 
och även löpande utvärderas, 
för att kunna utvecklas och 
förbättras, så länge som ett be- 
hov kvarstår!

7. Hur tycker ni att vår församling 
ska jobba för att motverka den 
negativa medlemsutvecklingen 
som sker i Svenska kyrkan och i 
vår församling?

  I ett samhälle som det svenska, 
med en pågående sekularisering 
och med en utveckling mot ett 
mer mångkulturellt samhälle än 
tidigare, är det viktigt, oavsett 
hur medlemstrenden utvecklas, 
att kyrkan i vår bygd ska vara 
en orädd och varm uttolkare av 
evangeliet och en plats där hela 
människan ryms i både glädje 
och sorg. Det vi som församling 
av egen kraft kan påverka är att 
allt vårt arbete ska präglas av ett 
diakonalt förhållningssätt, som 
omfattar alla de människor som 
bor och vistas i vår församling och 
som själva önskar ha en relation 
med församlingen. Detta är POSKs 
uppfattning i dag och kommer 
så att vara under den kommande 
mandatperioden!

8. Hur skapas en god kyrklig 
demokrati? På central parti-politisk 
nivå eller på lokal församlingsnivå?

  Enligt POSKs uppfattning är svaret 
på denna fråga odiskutabelt! Det 
är självklart och oerhört viktigt att 
det är församlingen på lokal nivå 
som självständigt prövar och tar 
fram verksamhetens målsättningar 
och fastställer strategier för hur de 
beslutade målen ska verkställas.   

  Detta bör alltid ske utifrån 
rent kyrkopolitiska värderingar 
och aldrig efter partipolitiska 
utgångspunkter. POSK 
förkastar därför all partipolitik 
i Svenska kyrkan och menar att 
partipolitik och kyrkopolitik 
inte ska blandas samman.  

Om så sker påverkas den lokala 
demokratiska processen i för
samlingen negativt och detta är 
något som POSK alltid kommer att 
försöka motverka. En fri röst i en 
fri kyrka är det som vår fantastiska 
och utvecklingsbenägna för
samling i Västanfors och 
Västervåla förtjänar, särskilt i 
en tid då de två största politiska 
partierna i landet nu deklarerar 
att de vill göra Svenska kyrkan 
och dess församlingar till 
partipolitiska plattformar för 
sina respektive partipolitiska 
syften och verksamheter! Sådana 
partipolitiska våldtäktsförsök 
kommer alltid att med kraft 
motarbetas av POSK, som värnar 
om en demokratiskt uppbyggd och 
verksam kyrka!

Medlemmar i nomineringsgruppen POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska 
kyrkan. 
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1. Varför ska medlemmarna rösta på 
er nomineringsgrupp?

  För att vi vill värna Svenska kyrkans 
kristna identitet och dess omsorg om 
vårt kristna kulturarv. Vi vill inte 
att Svenska kyrkan ska utnyttjas 
som plattform för sekulär politisk 
opinionsbildning utan vi vill att 
kyrkan åter ska få vara just en kyrka.

2. Vilka frågor vill ni driva? Vilken är 
allra viktigast?

  Vi vill att svenska kyrkan ska 
grunda sin lära på bibeln och 
bekännelseskrifterna. Vi vill att kyrkan 
i huvudsak ska ägna sig åt kyrkans 
grundpelare undervisning, gudstjänst, 
mission och diakoni framför att vara 
en politisk opinionsbildare. Vi vill 
att kyrkan ska vara tillgänglig för 
alla såväl gammal som ung och vi ser 
gärna söndagsskoleverksamhet i fler 
församlingar. Vi vill även att kyrka ska 
stödja flyktingar i krisens närområde 
samt stödja utsatta förföljda kristna 
i andra länder. Det viktigaste är att 
Svenska kyrkan är trygg i sin kristna 
identitet. 

3. Vad vill ni utveckla i vår församling? 
Hur?

  Vi önskar att kyrkan ska bli mer 
synlig för medborgarna t.ex när man 
behöver familjerådgivning, socialt 
arbete för dem som mår psykiskt 
dåligt eller stödja kristna asylsökande.
4. Hur ser er nomineringsgrupp på 
Svenska kyrkan som en aktiv aktör i 
samhällsfrågor?
  Att Svenska kyrkan ägnar sig åt 
diakonalt arbete och hjälparbete har 
varit en naturlig del av Svenska kyrkan 
uppdrag under lång tid och det är något 
vi vill bevara. Vi ser gärna att kyrkan 
ännu mer engagerar sig för att hjälpa 
exempelvis ensamma äldre, unga 
med psykisk ohälsa och brottsoffer. 

Däremot tycker vi inte att kyrkan i 
den utsträckning som den är idag ska 
vara en politisk opinionsbildare. 

5. Hur ser ni på kyrkans roll i Fagersta?

  Vi tycker att kyrkan i Fagersta har 
en bra verksamhet men som framgick 
i fråga tre tycker vi att den måste 
synliggöras bättre.

6. Kyrkan gör ett stort diakonalt arbete 
bland nyanlända och asylsökande. Hur 
ser er nomineringsgrupp på detta?

  Som tidigare nämnt så länge detta 
handlar om hjälparbete för flyktingar 
som befinner sig lagligt i Sverige 
eller i för flyktingar i andra länder 
anser vi att det är en naturlig och 
viktig del av kyrkans arbete. Men vi 
anser inte att kyrkan ska överpröva 
migrationspolitiska beslut i riksdagen 
och vara en så aktiv opinionsbildare 
inom migrationspolitik som den är 
idag.

7. Hur tycker ni att vår församling 
ska jobba för att försöka motverka 
den negativa medlemsutvecklingen 
som sker i Svenska kyrkan och i vår 
församling?

  Kyrkan behöver bedriva mer mission. 
Kyrkan behöver mer aktivt söka sig 
till medborgare, göra mer reklam för 
konfirmation, synas mer på skolor 
och visa sin närvaro även i förorter. 
Svenska kyrkan behöver också bli mer 
fokuserad på att vara just kyrka och 
förmedla det kristna budskapet då 
många lämnar kyrkan på grund av att 
den blivit för politisk.

8. Hur skapas en god kyrklig 
demokrati? På central parti-politisk 
nivå eller på lokal församlingsnivå?
  Vi anser att det är viktigt att det råder 
demokrati på alla nivåer. 

Sverigedemokraterna

Gunilla Dahlberg Malmén står överst 
på listan för Sverigedemokraterna.
Foto: Privat

Rolf Malmén är det andra namnet på 
listan för Sverigedemokraterna.
Foto: Privat
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Idag ser vi politiska utspel som bryter mot alla etablerade 
spelregler. Det kan vara frusterande och chockerande men 
knappast något nytt i den mänskliga historien. Det som sker på 
toppen av isberget är symptom på de verkliga orsakerna under 
alla ytor. Fenomenet var det samma när reformationen bröt loss 
den 31 oktober för 500 år sedan. Var det verkligen teserna som 
utlöste den nya revolutionen eller råkade Luther bara bli ett 
språkrör för helt andra krafter? 
  De politiska spelen som ständig sökte sig nya vägar för att få 
makt och bekämpa makt.  
  Vi kan anta att Martin Luther själv var i en annan värld där 
teologin formulerade sina egna världar. Därför var han för 
naiv för att förstå det politiska spelet. Ändå kom Luther att ge 
legitimitet åt de nya härskarna som ökade sin makt med hjälp av 
hans teologi. 

Luther 
och den politiska makten

forts. på nästa uppslag

Gud på vår sida
Vid höstens bokmässa i Göteborg 
presenterade Karen Armstrong sin 
senaste bok som kom på svenska 
”Gud på vår sida.” Den röda 
tråden i boken handlar om hur 
människor har motiverat sina 
anspråk på makt med hjälp av 
religionen. Det går lätt att motivera 
krig om det är för Guds skull 
man strider och krigar. Fienderna 
är på fel sida eftersom Gud är 
på vår och vi är de rättroende. 
Argumentationen känns igen från 
den dagliga nyhetsrapporteringen 
fast religionen heter inte 
kristendom längre utan islam. 

Frågar vi muslimer om dödandet 
så blir det komplicerat. Inga 
tydliga svar ges utan var och en 
bekänner sig till grupperingar 
som har olika tolkningar av 
islam. De flesta grupper tolkar 
islams utsagor om krig som 
andlig krigföring och inte fysiskt 
dödande. Samma argumentation 
finns inom de kristna falangerna 
när texter från Gamla Testamentet 
skall diskuteras. För Luther blev 
hans läror verkligen en fråga om 
på vilken sida Gud står. Vilken 
Gud står på vår sida och vilken 
Gud skall vi bekämpa?

Det här är den tredje texten i Mitt 
i livets artikelserien om Martin 
Luther, som publiceras under 
reformationsåret 2017.
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Feodalsamhället
Det arv som romarriket lämnade 
efter sig till medeltiden är ett system 
av feodalism. De styrande hade 
hållit sig kvar vid makten genom att 
bygga upp domäner som delades 
ut till adeln som förläningar. Inom 
sitt revir kunde en greve härska 
ganska fritt över bönder och 
arrendatorer. Över sig hade adeln 
en större enhet, furstedömen, som 
styrdes av olika furstar. Under vissa 
tider av historien hade Europa 
en kejsare som skulle ena Europa 
till en politisk enhet. När Luthers 
teser kommer upp på bordet i 
Worms, 1521, är det kejsare Karl 
V som har kallat honom och gett 
honom garanti om skydd tills 
saken var avgjord. Det skulle visa 
sig att Luther hade hamnat mitt i 
dragkampen mellan det globala 
och det provinsiella politiska 
sammanhanget.
 Centralmakten bestod av påven 
i Rom och kejsarmakten som 
tävlade om vem som skulle härska 
över Europa, vara en helhet där all 
makt skulle centraliseras till deras 
maktutövning. Motkraften var av 
nationell natur. Feodalfurstarna 
ville ha sitt ord med i sammanhanget 
och Luther blev en perfekt bricka i 
det politiska spelet. 

Det rangordnade samhället
En huvudtes i Luthers tänkande 
var människans eget direkta 
förhållande till Gud utan bundenhet 
till världslig och kyrklig makt. 
Friheten var en sida av saken och 
ansvar den motsatta. Varje individ 
hade en kallelse direkt från Gud 
och det uppfodrade ett stort ansvar 
som skulle redovisas direkt inför 
gudomen. En annan betydelsefull 
tanke handlade om rangordning i 
hierarkier där fursten stod närmast 

Gud och var ansvarig i sitt ämbete. 
Luther knöt ihop kallelse, arbete 
och ansvar inför Gud med det 
allmänna prästadömet som alla 
troende var innehavare av. Det 
blev en dialektik av folklighet 
och samtidigt toppstyrning. 
När pigan kom till Luther efter 
hon blivit omvänd och frågade vad 
hon nu skulle göra med sitt liv, blev 
svaret: städa noggrannare i hörnen 
för Gud ser dig. Även pigan hade 
sin kallelse som på något sätt var 
ett uppdrag från den högste. 

Lydnad en dygd
Luther blev tidigt munk i 
Augustinerordern vilket givetvis 
påverkade honom starkt.
  Lärofadern hade skrivit en bok 
med namnet ”Guds stat” som 
skildrade en enhetstanke där 
Gud styr människorna så att 
fred, rättvisa och rättfärdighet 
uppstår. Förutsättningen är att 
undersåtarna lever i lydnad. 
Överhet och underdånighet var en 
ordning som Gud instiftat vilket 
var en syn som Luther övertagit 
från Augustinus. När bondeuppror 
skördat tiotusen liv så ansågs 
upproret bero på kättaren Luthers 
irrläror. Därför utarbetade Luther 
en lärosats som handlar om de två 
regementena. 

Det dubbla svärdet
Gud styr över människorna med 
hjälp av två sidor av ett tveeggat 
svärd. Den världsliga makten 
som har ansvar för det politiska 
och ekonomiska frågorna, vilka 
regleras i lagar och rättväsende. 
Den andra sidan av svärdet tillhör 
den andliga sfären där kyrkan 
har ensamrätt och ansvar för det 
andliga. Gud använder dessa två 
instrument för att upprätthålla 

världen. Legitimiteten i läran om de 
två regementena hitta Luther i Jesu 
ord om det romerska myntet. ”Ge 
kejsaren vad som tillhör honom och 
Gud vad som tillhör Gud.” Som 
protestantismen utvecklades under 
kommande århundranden blev 
tvåregementsläran betydelsefull 
för att motivera olika politiska 
ideologier. ”Kung av Guds nåde” 
präglade Europa under lång tid 
när kungarna ersatte påven på den 
ideologiska tronen. 

Luther döms till döden
Den ordning som Luther 
formulerade var knappas någon 
nyordning. Det visade sig år 1521 
när påven bannlysete Luther som 
kättare och gjorde honom fredslös. 
Några månader senare utfärdade 
kejsaren Karl V ett edikt om att 
Luther skulle straffas som kättare 
och brännas på bål, få all egendom 
konfiskerad och den som gömde 
honom skulle straffas med döden. 
Dessutom sattes ett pris på hans 
huvud så att den som lämnade ut 
honom skulle bli belönad. Påven 
och kejsaren samarbetade när 
det gäller Luther, så de hade en 
gemensam fiende.

Gobalt eller lokalt
Den som räddar Luther till livet 
är Fredrik den Vise som låter sina 
krigare kidnappa Luther på natten 
då han flyr från Worms. När han 
kommer till gränsen blir han 
tillfångatagen och förd till borgen 
Wartburg där han med falsk 
identitet får vistas i ett tornrum. 
Han blir hovjunkern Georg 
och får lov att bära pageperuk 
och en adelsmans kläder. Tiden 
ägnar han åt att översätta Nya 
Testamentet, skriva den stora 
katekesen och boken om en 

forts. från fg sida
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Kristen människas frihet. Fredrik 
låter sina krigare sprida ut att 
Luther dött vid ett krogslagsmål.  
Det provinsiella tar över Luther och 
garanterar hans säkerhet. I utbyte 
skapar han en teologi som används 
som en politisk ideologi för att 
stärka furstemakten. Samtidigt 
motverkar det att folket reser sig 
i våldsamma uppror. Istället kan 
massorna välja att ge den lokale 
fursten sitt stöd. Vi kan se början 
på en demokratisering där tanken 
blir starkare än det fysiska svärdet. 
Den som vinner kampen är den som 
kan tala till massorna och vinna 
folkets stöd, vilket ger politisk 
makt. Nya strukturer behöver 
sin ideologi och teologi för att 
legitimera politisk maktutövning.

Det forsätter in i vår tid
Dragkampen har sedan dess varit 
en process som pågår ännu idag 
och våra nyheter speglar detta. 
Europa är uppdelat i en nordlig och 
en sydlig sfär som ständigt hamnar 
på kollisionskurs. Det kallas för den 
katolska kultursfären respektive 
den protestantiska som är ett arv 
hur verkligheten skall tolkas. Något 
som givetvis är avgörande när det 
gäller politiska beslut. Politik bygger 
på människors vilja och viljan är 
ryggraden i det vi kallar för moral. 
Beslut och moral hör ihop likaså 
arbete och moral. Den nordliga 
delen av Europa tror på arbete och 
moral och har svårt att förstå att det 
finns tolkningar av moralbegreppen. 
De sydliga ländernas invånare 
anser den nordliga delen av Europa 
vara för fyrkantig, osmidig och 
livsfientlig. Men räkningarna skall 
betalas blir svaret från norr och så 
kan replikväxlingen fortsätta i det 
oändliga…

Per-Arne Bengtsson, präst

Foto: Magnus Aronson/IkonDet här är den tredje texten i Mitt 
i livets artikelserien om Martin 
Luther, som publiceras under 
reformationsåret 2017.
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Familjegudstjänst i Västanfors kyrka den 23 oktober 2016.

Vad har Svenska kyrkan 

D

Verksamhet i församlingen
Den största delen av kyrkoavgiften 
går till den församling du tillhör. 
Som medlem i Svenska kyrkan 
bidrar du till att kyrkan kan arbeta 
med aktiviteter för människor i 
alla åldrar.  
  Genom att just du är med i 
Svenska kyrkan och därmed 
betalar kyrkoavgift, kan Svenska 
kyrkan fortsätta sitt viktiga arbete 
med människor i alla åldrar!

Fakta om kyrkoavgiften

• Kyrkoavgift betalar alla som är medlemmar i Svenska 
kyrkan. Det mesta av kyrkoavgiften går till verksamheten  
i den församling där du bor.

• Begravningsavgift betalar alla, även den som inte är med-
lem i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften (24,6 öre per 
intjänad hundralapp) bekostar skötseln av kyrkogårdarna 
och krematoriet. 

• Västanfors Västervåla församling driver viss verksamhet i 
bolagsform; Kyrkans Begravningsbyrå, Kyrkans Allmänna 
Juridiska Byrå och Malingsbo rehabcenter. Dessa  
verksamheter drivs med hjälp av inkomster i bolagen, 
alltså inte med medel ur kyrkoavgiften.

• Verksamheten på Lindgårdsskolan och förskolan Linden 
drivs med hjälp av skolpeng från de kommuner där  
eleverna bor.

Det är troligtvis många som, 
när deklarationen på vårvintern 
dimper ned i brevlådan, 
funderar på vad de egentligen 
får för den avgift de betalar 
som medlemmar i Svenska 
kyrkan, och om det verkligen är 
värt pengarna. Medlemskapet 
erbjuder ju varken rabatterade 
priser på resor, ”lån till bra 
villkor” eller förmåner i något 
försäkringsbolag. Så vad 
får man då tillbaka och vad 
används pengarna till?
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i Fagersta att erbjuda?
Församlingen arbetar  bland 
annat med:

• Gudstjänster

• Dop, vigslar och begravningar

• Musik och konserter

• Olika körer för människor i 
alla åldrar

• Mötesplatser för unga  
och gamla

• Integrationsarbete

• Samtalsgrupper

• Konfirmandverksamhet

• Babykafé, öppen förskola  
och annan barnverksamhet 

• Sjukhuskyrkan

• Socialt arbete (diakoni)

• Underhåll av kyrkogårdar  
och kyrkobyggnader

• Lindgårdsköket* och 
Brukskyrkans kafé

• Förskola* och skola*

• Kyrkans begravningsbyrå*  
& juridisk byrå*

• Malingsbo rehabcenter* 
(behandlingshem för personer  

med beroendeproblematik)

 *bekostas inte med medel  
från kyrkoavgiften

Rätt att rösta i kyrkovalet
Som medlem i Svenska kyrkan har 
du rätt att rösta i kyrkovalet, som 
vart fjärde år vid ett och samma 
tillfälle tillsätter de beslutande 
organen i Svenska kyrkan. I år är 
det valår och söndagen den 17 
september har du alltså möjlighet 
att välja vilka personer som ska 
styra kyrkan de kommande fyra 
åren. Att rösta är varje medlems 
ansvar och chans att påverka. 7400 
personer i Västanfors Västervåla 
församling har rätt att rösta i årets 
kyrkoval. I förra kyrkovalet 2013 
var det knappt 1000 personer som 
utnyttjade sin rösträtt.

Vigsel i kyrkan
Går du i giftastankar och vill bli 
vigd av en präst i kyrkan, men inte 
är medlem i Svenska kyrkan, så 
kan räddningen vara din blivande 
äkta maka eller make. Är hon eller 
han medlem så är detta möjligt. 
Om ingen av er är medlem så har 
ni inte rätt att vigas i Svenska 
kyrkans ordning. Som medlem är 
en vigsel kostnadsfri. 

Kyrklig begravning
Har man av egen vilja gått ur 
Svenska kyrkan innan man 
avlidit, så finns det skäl till det.  
Om de anhöriga ändå önskar en 
begravningsgudstjänst med präst 
och musiker i en kyrkobyggnad, så 
kan det mot en avgift vara möjligt i 
Västanfors Västervåla församling, 
men inte i alla församlingar. 

Vill du bli medlem?
Medlem i Svenska kyrkan blir du 
automatiskt genom dopet. Om du 
inte är döpt och ändå vill bli medlem, 
så kan du gå in på svenskakyrkan.
se och fylla i blanketten ”Anmälan 
om inträde i Svenska kyrkan” 
och sedan lämna eller skicka 
den till församlingsexpeditionen 
på Lindgården. Givetvis kan du 
kontakta församlingsexpeditionen 
för att få hjälp med detta. 

Hur mycket betalar du för ditt 
medlemskap?
Kyrkoavgiften beräknas procen-
tuellt på din inkomst och 
varierar lite beroende på vilken 
församling i Sverige man tillhör. 
Om du tillhör Västanfors 
Västervåla församling så betalar 
du 1,210%. Riksgenomsnittet för 
kyrkoavgiften 2017 är 1,02% av 
din kommunalt beskattningsbara 
inkomst. Du bidrar till att 
församlingen ska kunna fortsätta 
vara ett levande inslag nära dig!

Vill du veta mer?
Vill du ha mer information 
om församlingens olika 
verksamheter och aktiviteter, så 
hittar du det på hemsidan www.
svenskakyrkan.se/vastanfors. Där 
finns även telefonnummer till 
alla som arbetar i församlingen.   
Församlingsexpeditionen på 
Lindgården har öppet måndag-
fredag kl 8-12 och 13-16,  
tel 0223-434 00.



16

Alexander Widén 
IT-tekniker

Text och foto: Cecilia Kjellin  Eriksson

Vem är du? 

Alexander Widén jobbar som IT-tekniker 
i Västanfors Västervåla församling. 
Han började i januari som konsult via 
bemanningsföretaget Adecco och fick efter 
några månader en fast tjänst i församlingen. 

Att arbeta som IT-tekniker i en församling med 
många verksamheter innebär att ge support 
på datorer och telefoner i olika system. Allt 
från att se till att jobbet med datorerna på 
ekonomi- och administrationsavdelningen 
fungerar till att vid behov ge teknisk support för 
konferensuthyrningar på Lindgården. Mycket tid 
går åt till Lindgårdsskolans IT-utrustning, som 
ska fungera för både elever och personal. 

Har jobbat på flera företag 
Tidigare har Alex jobbat med IT-support på 
flera företag i många olika system, vilket har 
gett honom en bred kompetens. På gymnasiet i 
Västerås läste Alex till nätverkstekniker.  
-Tack vare att vi var många som var väldigt 
intresserade lärde vi oss mer än vad kursplanen 
krävde. Även utanför skolan umgicks jag med 
vänner som var intresserade av IT, berättar han. 

Alexander trivs på jobbet och tycker att det är 
mindre stelt att jobba i kyrkan än vad han hade 
väntat sig.  
-Arbetsmiljön är bra. Det är bra gemenskap i 
arbetslaget och vi är duktiga på att samarbeta. Vi 
fungerar som ett team, tycker Alex. 
Han är också glad för att han har överordnade 
som förstår hur verkligheten ser ut, vilket ger 
goda förutsättningar för att göra ett bra jobb. 
Tillsammans med Lars Frisk, som är IT-ansvarig, 
arbetar Alex med att hitta fungerande och 
kostnadseffektiva lösningar utifrån den utrustning 
man har. 

Pendlar från Borlänge 
Alex växte upp i Norberg. Nu är han 31 år och 
bor i Borlänge tillsammans med sambon Sandra 
och deras ettåriga son och hunden Siv. Pendlingen 
mellan bostad och jobb tar mycket tid, så just nu 
är det svårt att hinna med något mer än familjen 
på fritiden. Det blir många och långa promenader 
med hunden, ofta med sonen Harry sovande i 
vagnen. När det blir tid över på kvällen tittar Alex 
och Sandra gärna på TV-serier tillsammans.
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Fråga juristen

Ensklid egendom genom gåva 
och framtida bodelning och arv
 
Fråga: Min dotter har tidigare fått en sommarstuga 
av mig. I överlåtelsebrevet skrev vi att sommarstugan 
skulle vara hennes enskilda egendom, eftersom jag 
vill att sommarstugan ska stanna kvar i släkten. Nu 
har min dotter gift sig och de har inte skrivit något 
äktenskapsförord. Kommer sommarstugan fortsatt 
vara enskild egendom vid en eventuell skilsmässa 
eller måste detta stå i ett äktenskapsförord för att 
gälla?

Svar: Det villkor som står i gåvobrevet till din 
dotter gäller fortsättningsvis. I en bodelning ingår 
makarnas giftorättsgods. Enskild egendom undantas. 
Egendom kan bli enskild genom ett äktenskapsförord 
mellan makarna, villkor i ett gåvobrev eller genom 
ett testamentsförordnande. Din dotter behöver 
alltså inte skriva ett äktenskapsförord för att 
sommarstugan ska fortsätta vara hennes enskilda 
egendom. 
  Däremot är det alltid möjligt att den som mottagit 
gåvan i ett senare skede frivilligt väljer att ändå 
beakta gåvans värde i en bodelning, till exempel 
för att vara generös. En bodelning måste alltså inte 
göras enligt äktenskapsbalkens regler. Om makarna 
är överens om att man vill göra på ett annat sätt, 
exempelvis dela 60/40 är det helt upp till dem, då det 
är deras egna pengar det handlar om.

Ärvs enskild egendom av 
svärsonen eller barnbarnen?
 
Fråga: Jag och min fru har hamnat i osämja med 
vår svärson efter att vår dotter avlidit. Mitt i sorgen 
påstår nu vår svärson att han kommer att ärva den 
sommarstuga som vår dotter fick av oss för många 
år sedan med villkoret att denna skulle vara hennes 
enskilda egendom. Vi är i den tron att sommarstugan 
därmed vid hennes död automatiskt skulle tillfalla 
våra barnbarn. Vår svärson menar dock att det är 
han som ärver eftersom vår dotter och han endast 
har gemensamma barn. Vore tacksamma för besked 
om vad som gäller.

Svar:
Detta är ett vanligt missförstånd som jag stöter 
på ganska ofta. Det är inte ovanligt att föräldrar, 
som skänker sina barn egendom med villkor om 
att egendomen ska vara barnens enskilda, felaktigt 
tror att egendomen också därmed automatiskt 
kommer tillfalla barnbarnen genom arv. Det är inte 
alls säkert! Enskild egendom har endast betydelse 
vid en bodelning mellan makarna, då den enskilda 
egendomen inte ingår i den delning som makarna gör 
av övrig egendom. När en bodelning är gjord och arv 
ska fördelas, har den enskilda egendomen spelat ut 
sin roll.  
  Finns det då endast gemensamma barn så ärver den 
efterlevande maken all kvarlåtenskap och barnen får 
ut sitt arv den dagen som den efterlevande maken 
avlider. Det är alltså er svärson som har rätt och 
enligt lag kommer att ärva stugan, såvida er dotter 
inte har testamenterat stugan till barnen.

Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå, tel 0223434 76 
Kontakta sekreterare Maria Ulestig Eriksson,  
eftersom Ida Jansson är föräldraledig.
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Församlingsnytt

Höstens 
gudstjänster
Söndag 3/9 kl 18 Temagudstjänst i Västanfors kyrka 
”Nyfiken på”.

Söndag 10/9 kl 15 Mässa i Brukskyrkan.  
Kyrkokören sjunger. Kyrkkaffe.

Tisdag 12/9 kl 8 Morgonmässa i Västanfors kyrka. 

Torsdag 14/9 kl 19 Veckomässa i Västanfors kyrka.

Söndag 17/9 kl 15 Gudstjänst på Lindgården. Projekt 
Fenix ordnar skördemarknad och kafé i samband med 
kyrkovalet kl 12-15. (Se annonsen härintill.)

Söndag 24/9 kl 10-12 Familjedag i Västervåla med 
vandring och korvgrillning.

Söndag 24/9 kl 15 Psalmsångsgudstjänst i Brukskyr-
kan. Kyrkkaffe.

Torsdag 28/9 kl 19 Veckomässa i Västanfors kyrka.

Söndag 1/10 kl 18 Evensong i Västanfors kyrka. 
Engelsk-svensk gudstjänst med Kyrkokören.

Söndag 8/10 kl 15 Mässa i Brukskyrkan. Kyrkkaffe.

Söndag 15/10 kl 18 Rock- o popgudstjänst i Västan-
fors kyrka.

Mer information om gudstjänster finns i predikoturen 
i FagerstaPosten och på församlingens hemsida 
www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Projekt Fenix
Deltagarna i projekt Fenix har byggt odlingslådor vid Lind-
gården där de planterat kryddväxter, som kan användas i 
matlagning i Lindgårdens kök. Vid Västanfors kyrka har 
projektet anlagt odlingar för rotfrukter och grönsaker.
  Projekt Fenix är ett integrationsprojekt med ett tiotal 
deltagare som utses via Arbetsförmedlingen. Deltagarna är 
personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Projektet, 
som pågår från maj till och med september, drivs av Västan-
fors Västervåla församling och finansieras med medel från 
EU genom Västerås stift.

Gudstjänst och 
skördemarknad
vid Lindgården söndag 17 september
kl 12-15 Skördemarknad och kafé
kl 12-13 Musik med Symphonic Band 
    från Kulturskolan i Ludvika
kl 15         Gudstjänst 

Projekt Fenix 
säljer fika 
och egna 
produkter.
Ta med ditt röst-
kort och passa 
på att rösta i 
kyrkovalet! 
(Vallokalen är 
öppen kl 9-13 
& kl 17-20.)
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Ansvarig utgivare: Henrik Rydberg, tel  0223-434 10.   
Redaktör: Cecilia Kjellin Eriksson, tel 434 06.  Tryck: PRIMA-
tryck, Hallstahammar.  Omslagsfoto: Magnus Aronson.   
Redaktören svarar för osignerat material.

www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Församlingsnytt

Internationellt kafé

Nästa tidning 
Nästa nummer av Mitt i livet kommer 
ut den 17-18 december.

Ny personal
Caroline Nonnen arbetar sedan den 
1/8 som vaktmästare. Hon ersätter 
Roger Kvick som har gått i pension.
  Maria Jaxner arbetar som SO-lärare 
på Lindgårdsskolan i år 7-9.

Lindgårdsskolan har fått ny NO-sal
Lindgårdsskolans lokaler på Sturevägen har kompletterats med moduler 
som rymmer en NO-sal, ytterligare ett klassrum och grupprum för elev-
erna i år 7-9. 
-Vi har många elever på högstadiet och var lite trångbodda. Nu är vi glada 
för att vi fått en NO-sal och lite mer plats för arbete i grupp, säger Lind-
gårdsskolans rektor Jennie Svedberg.

Nästa körprojekt
med Rock- o popkören startar den 7 
september kl 18.30 i Västanfors kyrka. 
Om du vill vara med och sjunga anmäler 
du dig till kyrkomusiker Lena Martins-
son via mejl: lena.martinsson@svenska-
kyrkan.se. Rockgudstjänsten firas i 
Västanfors kyrka den 15 oktober kl 18.

Vi fortsätter med internationellt kafé 
i Brukskyrkan varje fredag kl 13.30-15.30.

Internationellt kafé är ett tillfälle att träna på 
att prata svenska. För att svenskträning ska bli 
möjlig behövs även svensktalande kafégäster. Vi 
bjuder deltagare i internationellt kafé på kaffe/
te. Eventuellt fikabröd betalar var och en. Varmt 
välkommen!

Kyrkogården söker 
gravrättsinnehavare
Vi söker gravrättsinnehavare till gravar 
på våra kyrkogårdar som är grönskyl-
tade. Vi vill att den som har en grav 
som är skyltad hör av sig med namn 
och adress till kyrkogårdsexpeditionen 
tel 0223-434 50. 
  De gravar som fortfarande är grön-
skyltade efter två år återgår till för-
samlingen.

Gravsyn på kyrko-
gården
Personalen på kyrkogården har gått 
gravsyn på våra kyrkogårdar för att se 
till att gravarna hålls i värdigt skick.

Lindgårdsskolan på Sturevägen med de nya modulerna sedda från baksidan. 



Vad vill du att Svenska kyrkan 
ska göra? Rösta i kyrkovalet 
den 17 september.
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rock- o popkören, 
Kyrkokören & Barnkörer 
öppet för alla.


