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Kyrkorummet - 
en himla bra investering
Kanske skulle jag förvarna Dig som läser denna 
text att den på flera sätt påminner om ett 
reklaminslag. Ja, jag försöker verkligen ”sälja” in 
detta underbara, helt unika rum som fortfarande 
finns kvar hos oss. Det är ett rum som finns till för 
vår skull. Kyrkorummet vill dela liv med oss, gärna 
finnas med i starten av våra liv.
  
  Vi är många som har blivit döpta inne i ett 
kyrkorum. Själv döptes jag i Vilhelmina kyrka 
den 16/5. Mina föräldrar gifte sig i Rättviks kyrka 
en midsommarafton 1948. Jag är konfirmerad i 
Sundborns kyrka. Jag hade nyligen dop här inne 
i Västervåla kyrka. Vi firade en luciagudstjänst 
här inne för några år sedan och det kom många 
barn med sina föräldrar, mor- och farföräldrar och 
församlingsbor som bor här i Ängelsberg. Efteråt 
var alla välkomna till gröt och skinksmörgås i 
sockenstugan. Vi visste att det fanns 30 djupa 
tallrikar i sockenstugan och vi såg att det var 
betydligt fler som kom till kyrkorummet. Det 
var en spännande upplevelse som lärde oss i 
familjegudstjänst-teamet att lita på att det alltid 
ordnar sig på något sätt. Alla 90 som kom till 
sockenstugan fick sin gröt och skinksmörgås! 

  När jag skriver ordet ”kyrkorum” så menar jag 
det rum som kyrkan omsluter med sina trygga 
och ofta bastanta väggar. Om du ser Dig omkring 
i Västervåla kyrka kan Du upptäcka en båt på 
vänster sida i det mittersta fönstret. Kyrkorummet 
kan liknas vid en båt som är ute på ett stort hav där 
det kan blåsa hårt och ibland kan havet ligga helt 
lugnt. Nästan alla föremål inne i kyrkorummet har 
sin betydelse. Altaret, predikstolen, dopfunten men 
även kyrkbänken som Du just nu sitter i och väntar 

forts på nästa sida



på att få ta emot en vacker musikupplevelse. Jag 
tror att kyrkorummet är laddat med både mening 
och mål. 
 
  Nu lite historik om det kyrkorum som Du nu 
besöker: Västervåla kyrka invigdes 1893, men har 
betydligt äldre anor. Den första kyrkobyggnaden 
på platsen uppfördes i trä, troligen redan på 
1400-talet. Den ersattes av en ny träkyrka som stod 
färdig att invigas år 1640. I slutet av 1700-talet fick 
kyrkan sitt nuvarande torn av sten. På 1890-talet 
byttes även det gamla långhuset av trä mot sten, 
medan tornet fick stå kvar. I slutet av 1980-talet 
genomfördes en genomgripande renovering med 
målet att skapa en vacker och praktisk kyrka. 
Resultatet blev ett ljust och öppet kyrkorum.

  Det är en biskops uppgift att inviga kyrkorummet 
till den stora uppgift som det har. Det är en 
mötesplats. Människor möts här inne och delar 
olika livsupplevelser med varandra. Visserligen 
sägs det ibland att vi möts ”i Jesu namn” här inne 
och det är väl menat. Kyrkorummet finns till för 
att försvara människans förmåga att skapa liv som 
ger mening och samhörighet. Ge kraften och viljan 
att söka nya sätt att mötas och bygga goda liv 
tillsammans. Ge mod att våga se och erkänna vår 
tids samhällsproblem utan att förlora tilliten till vårt 
uppdrag. Det är ett rum som alltid välkomnar Dig 
till ett möte.

  Nu känner jag att jag måste stanna upp i min iver 
och kärlek till kyrkorummet, det kan bli för mycket 
av det goda som jag vill förmedla till Dig. Det kan 
för mycket likna ett reklaminslag. Du är här för att 
Du har valt att komma till Västervålas kyrkorum 
och ta emot 2019 års Musik i sommarkväll. Det 
gläder mig att Du har kommit hit ikväll och Du är 
varmt, varmt välkommen!

Li Lundberg, vigdes till präst 
i Västerås Domkyrkas kyrkorum den 14/1 1990.



11 JUNI KL 19

Kyrkokören i Västanfors Västervåla försam-
ling är en flerstämmig kör som sjunger blandad 
repertoar såsom folkmusik, visor och traditio-
nell kyrkomusik från olika epoker och länder. 
Större projekt, till exempel adventskonsert, 
blandas med mindre inför olika gudstjänster 
under kyrkoårets stora högtider och vid andra 
tillfällen. 
  Traditionsenligt inleder Kyrkokören somma-
rens konsertserie med ett program som är en 
salig blandning av sånger med betoning på som-
mar. Körledare är kyrkomusiker Lena Martins-
son.

Kyrkokören 



18 JUNI KL 19

 Gränslösa

Gränslösa är en mångsidig vokalensemble med 
nio duktiga sångare. Gruppen har sjungit tillsam-
mans i över 20 år och är välkänd och uppskattad 
i Fagersta med omnejd. Repertoaren är gränslös 
med musik från olika genrer och tidsepoker. De 
flesta sångerna framförs a capella. Kyrkomusiker 
Lena Martinsson, som räknas som gruppens ti-
onde medlem, ackompanjerar en del av sångerna 
på piano.
  Under kvällens konsert bjuder gruppen på en 
somrig blandning av sånger från förr och nu, från 
när och fjärran.



25 JUNI KL 19
Göran Fröst violin

Oskar Ekberg piano

Göran Fröst har framträtt som solist och kam-
marmusiker i de flesta europeiska länder och i Ja-
pan. Som medlem i Kammarensemblen tolkar han 
gärna modern musik och har fått många stycken 
komponerade till sig. Han arbetar med flera or-
kestrar och sedan 2016 är han huvudviolinist i 
Svenska Kammarorkestern. Göran är violinlärare 
på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han 
arbetar även som kompositör och arrangör. 

Oskar Ekberg har en gedigen musikutbildning  
och har erhållit flera stipendier. Oskar har fram-
trätt som pianosolist i flera länder. Han hyser 
en stor passion för kammarmusik och anlitas 
ofta som orkesterpianist i de främsta svenska 
symfoniorkestrarna. Han har gjort flera kam-
marmusikinspelningar för Sveriges Radio P2 och 
finns representerad på flera skivor. Han har sedan 
studietiden undervisat i piano. Oskar är profes-
sor i piano vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i 
Stockholm, och är en uppskattad föreläsare och 
artikelförfattare inom sitt ämne.

oskarekberg.com



2 JULI KL 19
Josefina Paulson nyckelharpa

Torbjörn Näsbom nyckelharpa

Josefina Paulson är uppvuxen i Västmanland, 
och är idag en modern musiker som är väl 

förankrad i sin egen tradition och utforskar nya 
områden. Josefina har en kandidatexamen i mu-
sik, med nyckelharpan som huvudinstrument, 
från  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Hon har tilldelats flera priser och utsågs till riks-
spelman 2008. 2016 vann hon VM i nyckelharpa. 
Josefina undervisar i folkmusik, bland annat på 
Sjöviks folkhögskola. Hon arbetar som musiker 
över hela världen. 

Torbjörn Näsbom från Uppland lärde sig i unga 
år att spela fiol av sin far. Mycket tidigt spelade 
han också tillsammans med några av 1900-talets 
största profiler inom svensk folkmusiktradition. 
2014 tilldelades han zornmärket i guld, vilket är 
en av de mest ärofyllda utmärkelserna en svensk 
spelman kan få. Genom sin virtuositet och en-
tusiasm har han tagit med sig folkmusiken in i 
det professionella musikutövandet och kunnat 
presentera svensk folkmusik på scenen över stora 
delar av världen.

josefinapaulson.se



9 JULI KL 19

Meta Roos, sång, Jan Ottesen, gitarr, och Per 
V. Johansson, kontrabas bildar den trio som
bjuder in till Sommartoner med allt från dalavisor 
och svenska klassiker till Ella Fitzgerald. Vackra 
kända ballader och svängiga amerikanska låtar, 
som det brukar vara när Meta Roos musicerar 
med sina favoritmusiker.

  Meta Roos växte upp i Dalarna och bor nu i 
Bålsta. Som 16-åring började hon sjunga i dans-
band och har jobbat som heltidssångerska i över 
tjugo år. Meta deltog i Peter Flacks revyer under 
flera år och medverkade som sångerska i filmen 
”1939”. Hon har tilldelats flera priser, bland  
annat Jan Johansson priset

Medarr: Jazzligan och Västmanlandsmusiken

Meta Roos sång

Jan Ottesen gitarr

Per V. Johansson kontrabas



16 JULI KL 19

Bergslagens 
kammarsymfoniker

kammarsymfoniker.se

Bergslagens kammarsymfoniker ger i samband 
med sin årliga sommarkurs en konsert i Väster-
våla kyrka. Sommarens stora orkesterverk i år 
är Gustav Mahlers symfoni nr 1 ”Titan” som 
kräver en stor besättning på runt 80 musiker, 
som delas upp i mindre konstellationer i Väster-
våla kyrka. Träblåsensemblen leds av Geoffrey 
Cox och brassensemblen av Claes Strömblad. 
Stråkarna bjuder på ett nyskrivet verk av årets 
tonsättare Staffan Odenhall som har skrivit en 
konsert för trumpet, tuba och stråkar. Solister 
är trumpetarna Tora Thorslund och Carl Ja-
kobsson, båda musiker i Kungliga Hovkapellet. 
Årets dirigent är Katarina Andreasson som till 
vardags är konsertmästare i Svenska Kammar-
orkestern i Örebro. Tävlingen Bergslagssolisten 
för unga musiker mellan 13 och 20 år vanns i 
år av cellisten Astrid Hillerud, som kommer att 
medverka denna kväll. Konsertmästare är Lars-
Audun Hadland. 
   

Dirigent: Katarina Andreasson



Anna-Lotta Larsson fick sitt genombrott som 
Anna i Värmlänningarna för nästan 40 år sedan. 
Karriären har fortsatt med teater, film och i hu-
vudsak musik som soloartist eller i samarbete 
med exempelvis Björn Skifs, Ronny Eriksson, 
Göran Fristorp och Peter LeMarc. Anna-Lotta 
har medverkat i film och som programledare 
på TV och har lånat ut sin röst till flera olika 
karaktärer i tecknade filmer. Hon har turnerat 
som soloartist och med symfoniorkestrar, stor-
band, stråkkvartetter och körer. Under många 
år turnerade hon med en trio som genomförde 
julkonserter med lokala körer i kyrkor och kon-
serthus i hela Sverige. Hon medverkar på många 
skivinspelningar och har gett ut flera soloalbum. 
Lovsång till kärleken heter en av hennes skivor 
som hon gjort som föreställning på Soppteatern 
i Stockholm. Programmet innehåller sånger av 
bl. a. Jaques Brel, Edith Piaf, Povel Ramel och 
Henry Purcell.

Michael Ottosson, kompositör och pianist, 
ackompanjerar Anna-Lotta denna kväll.

Anna-Lotta Larsson sång

Michael Ottosson piano 

Lovsång till kärleken

23 JULI KL 19

anna-lottalarsson.se; michaelottosson.com



30 JULI KL 19

Gustav och Ramona Jannert-Telcian har 
spelat tillsammans sedan 2006, med konserter 
främst i Sverige och Rumänien. Ramona kom-
mer från byn Ciceu-Giurgesti i Rumänien och 
har studerat violin i Cluj-Napoca i samma land 
samt även i Basel, Schweiz. Gustav kommer från 
Falköping, har studerat kyrkomusik samt dip-
lomutbildning i orgel i Göteborg, jämte tidig 
musik i Basel, Schweiz. Han har kompletterat 
med en master i piano i Cluj-Napoca. De spe-
lar gärna musik från sina respektive hemländer 
Sverige och Rumänien, men har även spelat en 
hel del musik från den klassiska och romantiska 
repertoaren liksom en del nyskriven musik.

Ramona Jannert Telcian violin

Gustav Jannert piano



6 AUGUSTI KL 19

Fredrik Lindborg är född i Stockholm 1979. 
Redan i mycket unga år var han fast besluten att 
bli jazzmusiker till följd av att hans pappa, direkt 
efter hemkomsten från BB, spelade plattor med 
Charlie Parker, Billie Holiday och Sonny Rollins. 
 När det var dags för gymnasiet kom Fredrik in 
på Södra Latins yrkesmusikerutbildning, och 
fortsatte senare till Musikhögskolan i Göteborg. 

Filip Augustson, 46, är en av Sveriges skickli-
gaste basister. En stadig fin ton utmärker hans 
spel samt ett fantasirikt solospel. Filip har gästat 
Fagersta många gånger. Han utbildade sig på 
musikgymnasium i Jönköping 1989–91 och på 
Musikhögskolan i Stockholm med examen 1996. 

Pianisten Kjell Fernström har rötter i Norberg. 
Han är en av Sveriges absolut bästa på sitt in-
strument och är en lyhörd, lyssnande, känslig och 
svängig pianist som kan ta ut allt ur en låt. Han 
är ett välbekant ansikte då  han har framträtt 
många gånger i Västervåla. 

Fredrik Lindborg saxofon

 Filip Augustson bas

Kjell Fernström piano

Medarr: Jazzligan och Västmanlandsmusiken
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Kaffeservering

Kollekt

Västervåla hembygdsförening håller hembygds-
gården öppen med kaffeservering och visning av 
utställning om kvinnoarbeten den 2/7, 9/7, 23/7  
och den 30/7.

Kollekten som tas upp i samband med konserterna 
går till ACT Svenska kyrkan och församlingens 
musikverksamhet.

Ge kollekt med Swish
Du vet väl om att du kan ge kollekt 
med swish i kyrkorna i vår församling?
Använd swish-nummer 
123 468 76 38
Skriv datum och kyrka i meddelandefältet.

Fri entré!



Gudstjänster i sommar
Söndag 26/5 kl 15 Friluftsgudstjänst i Brandbo.
Fagersta spelmanslag spelar.
Torsdag 30/5 kl 8 Friluftsgudstjänst på Hotellberget 
i Ängelsberg. Kyrkokören sjunger. Medtag kaffekorg.
Torsdag 30/5 kl 14 Konfirmation i Västanfors kyrka. 
Söndag 2/6 kl 10 Familjegudstjänst i Västanfors 
kyrka med sommaravslutning för barnverksamheten. 
Söndag 9/6 Oljeöns dag, kl 11 Gudstjänst på Oljeön.
Söndag 16/6 kl 18 Gudstjänst vid Lindgårdens  
uteplats.
Lördag 22/6 Midsommardagen, kl 11 Gudstjänst vid 
Västervåla hembygdsgård. Medtag kaffekorg. 
Söndag 30/6 kl 15 Bygudstjänst i Åvestbogården.  
Musik och kaffe serveras.
Söndag 14/7 kl 18 Gudstjänst vid Lindgårdens  
uteplats.
Söndag 21/7 Hembygdens dag, kl 11 Gudstjänst och 
kaffe på Västervåla hembygdsgård. 
Söndag 28/7 kl 11 Bygudstjänst i Djupnäs.  
Kyrkkaffe serveras. Kyrkbåten avgår från 

Stationsbryggan i Ängelsberg kl 09.15. Ring Jan Klasson 

tel 070-543 56 65 om du vill åka med (6 passagerarplatser 

finns).

Söndag 11/8 Engelsbergsdagen, kl 13 Gudstjänst i 
hyttan, Engelsbergs bruk. 
Söndag 25/8 kl 14 Bygudstjänst i Odensnäs trädgård/
veranda. Kaffe serveras.

Gudstjänst i Brukskyrkan söndagar vissa veckor kl 15; 

den 2/6, 9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 4/8, 18/8 och 1/9.




