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Välkommen
till en ovanlig men vanlig musiksommar

Obs! Max 50 besökare  
vid varje konsert
enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer pga corona-
pandemin.

Gratis biljetter hämtas 
på församlingsexpeditionen på 
Lindgården i Fagersta eller på 
Nya Serveringen i Ängelsberg fr o 
m onsdagen före aktuell konsert. 
Kan ej förbokas.

Efter en vår fylld av osäkerhet och 
därmed svårigheter att planera 
sommarens kyrkliga musikliv är 
vi nu väldigt glada att kunna pre-
sentera ett program för Musik i 
sommarkväll sommaren 2020. I 
en tid när nästan allt är onormalt 
har vi i Västanfors Västervåla 
församling försökt göra så mycket 
som möjligt normalt. Det enda 
som är onormalt med sommarens 
musikgudstjänster är att vi måste 
begränsa antalet besökare till 50 
vid varje tillfälle om inte myn-
digheternas rekommendationer 
ändras. 
  Rent praktiskt går det till så att 
man från onsdag veckan innan 
kan hämta sin gratisbiljett på Nya 
serveringen i Ängelsberg eller på 
Lindgården i Fagersta. Då vill vi 
be alla att inte ta fler biljetter än 
ni säkert kommer att använda 
och om ni får förhinder att ni 
då lämnar tillbaka biljetter eller 
meddelar att ni inte kan komma 
så att vi kan ge plats för dem som 
står i kö. 
  Vi hoppas och tror att vi kom-
mer att kunna lösa alla praktiska 
och logistiska problem som kan 
uppstå i och med detta.
  Vi kommer också att spara in en 
del på att inte trycka och distribu-
era ett lika ”fint” program som 
vi brukar men vi tror att infor-
mationen ändå kommer att vara 
tillräcklig och nå fram.

  Dagligen har vi kunnat läsa om hur 
evenemang ställs in och vi har, med 
många andra, befarat att sommaren 
kommer att bli en kulturell katastrof. 
För att i någon mån begränsa katastro-
fen har Västanfors Västervåla försam-
ling med emfas hävdat att det är bättre 
att 50 personer får njuta av fin musik 
än att ingen får göra det. Dessutom 
hävdar vi att vi inte på något sätt skall 
sänka ambitionsnivån utan försöka få 
hit lika fina och duktiga musikanter 
som alla andra år.  Nu kan vi se att 
kyrkomusiker Lena Martinsson än 
en gång lyckats få till ett högklassigt 
program för sommaren.
  Det är alltså med stor glädje och ett 
visst mått av stolthet som jag hälsar 
välkommen till en njutbar musiksom-
mar i Västervåla kyrka.

Henrik Rydberg, kyrkoherde



Kyrkokören i Västanfors 
Västervåla församling är en 
flerstämmig kör som sjunger 
blandad repertoar såsom 
folkmusik, visor och tradi-

Kyrkokören 

tionell 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 sommarens konsertserie med ett pro-
gram som är en salig blandning av sånger med betoning på sommar. Körledare 
är kyrkomusiker Lena Martinsson.

16 JUNI KL 19

Companova
Companova spelar en skön blandning 
av gospel, jazz och soul. Musikstilen 
är mycket bred vilket gör att åhörare 
från alla åldrar kan känna sig hemma. 
Stommen i gruppen kommer från 
två av Fagerstas ”musikfamiljer”. 
Companova har i ungefär 25 år spelat runt om i mellansverige på marknader, 
konferenser, gudstjänster, konserter, bröllop, bryggor, lastbilsflak, i affärer, 
Folkets hus, gymnastikhallar... Ja, det är nästan lättare att räkna upp platser 
där de inte spelat! 
Medlemmar: Helen Nordin, sång, tvärflöjt
Kapellmästare; Janne Wennmyr, keyboard och cello
Mattias Nordin; bas, keyboard, trombon, fiol
Marcus Wennmyr; trummor
Peter Krantz; gitarr, bas, 
Anna Nordin; kör, tvärflöjt
Hans-Bertil (Berra) Larsson; kör

9 JUNI KL 19



23 JUNI KL 19

Gunnar Klum baryton

Mats Jansson piano

Konserten ”Sommardröm” bjuder på 
ett blandat program med solosång 
och solopiano. Repertoaren sträcker 
sig från arior av Mozart och sånger 
av Sjöberg till pianostycken av P-B 
och Chopin. Svensk naturlyrik och 
franska klanger är också med i pro-
grammet.
  Ackompanjatören/pianisten Mats 
Jansson och barytonsångaren Gunnar 
Klum har samarbetat i tjugo år.   
  Gunnar Klum har två gånger utsetts 
till hemstaden Uppsalas kultursti-
pendiat. Han är en ofta anlitad solist 
i kyrko- och kammarmusikaliska 

30 JUNI KL 19

Tour de France! 
Stråkmusik av Jean Cras, Darius Mil-
haud, Gabriel Pierné, Albert Roussel 
och Maurice Ravel. Konsertprogram-
met presenterar musik av komposi-
törer från början av 1900-talet, som 
influerade varandra och inspirerades 
av sin tids konstnärer och författare.
  Anders Lagerqvist, violin, är stän-
digt aktuell tillsammans med många 
av Sveriges förnämsta musiker och 
skådespelare i program med klassisk 
kammarmusik och poesi. Han är 
verksam i Israel, Frankrike, Italien 
och Holland med konserter och 
som violinlärare i masterclass och 
kammarmusik samt vid Svenska 
Akademien med konserter i samklang 
med poesi.

  Jonna Inge, viola, är uppvuxen i 
Stockholm och flyttade som 20-åring 
till Skottland för att studera musik. 
Efter sin examen 2004 och vinst av 
flertalet kammarmusikpriser har 
Jonna jobbat med olika ensembler 
och studerat kvartettspel i New York.

sammanhang i Sverige, England och 
Irland. Han är i huvudsak verksam 
som konsertsångare, men är även 
utbildad sångpedagog.

  Mats Jansson är utbildad solopia-
nist vid Musikhögskolan i Stock-
holm. Han är en ofta anlitad ackom-
panjatör men även en respekterad 
solopianist. Repertoaren sträcker sig 
från klassisk romantik till 1900-ta-
lets underhållningsmusik.

www.klum.nu

  Erik Uusijärvi, cello, har spelat 
med flera kända svenska artister och 
medverkat vid festivaler. Erik är en av 
Sveriges allra mest anlitade unga kam-
marmusiker. Han delar sitt arbete i 
Norrköpings symfoniorkester med 
ensembler i skiftande konstellationer 
i Sverige och utomlands.



7 JULI KL 19

Bertil ”Jonas” Jonasson är en 70-
årig västeråsare som i hela sitt liv har 
älskat jazzmusik. Sedan många år är 
han en känd jazzprofil. Han spelar 
både tenor- och barytonsaxofon och 
har gett ut tre kritikerrosade CD.

Bertil Jonasson saxofon

Kjell Fernström piano

Hans Backenroth bas

  Hans Backenroth spelar kontra-
bas och elbas. Han har spelat med 
många kända svenska och utländska 
jazzmusiker. Han medverkar på 170 
CD-skivor och har gett ut en solo-CD. 
Sedan 2005 är han basist i Skinnar-
spelet (Malung) och undervisar även 
på Musikhögskolan i Piteå. 
  Bertil, Hans och Kjell har i olika 
konstellationer framträtt många 
gånger i fagerstatrakten. 

14 JULI KL 19

Ensembler ur
Bergslagens kammarsymfoniker

kammarsymfoniker.se

Ensembler ur Bergslagens kammarsymfoniker kommer denna sommar till 
Västervåla kyrka för att ge en innehållsrik konsert med musik som håller 
hög klass. Med anledning av coronapandemin har orkestern ställt in sin 
årliga sommarkurs, men väljer ändå att komma i mindre konstellationer.

Medarr: Jazzligan, Fagersta kommun 
  & Västmanlandsmusiken

  Pianisten Kjell Fernström har rötter 
i Norberg och bor numera i Enkö-
ping. Han är en av Sveriges absolut 
bästa jazzpianister och är en lyhörd, 
lyssnande, känslig och svängig musi-
ker som kan ta ut allt ur en låt.



Jan Allan är en av de absolut största 
trumpetarna inom svensk jazz. Ge-
nom åren har han spelat med bland 
andra Lars Gullin, Arne Domnerus, 
Jan Johansson, Bengt Hallberg och 
Lee Konitz. Hans unika trumpetstil 
är en upplevelse att höra.

Jan Allan trumpet

Fredrik Olsson gitarr 

Mats Dimming kontrabas

21 JULI KL 19

  Mats Dimming är verksam i ett stort 
antal jazz- och folkmusikgrupper så-
som MoMoToP, The Great Learning 
Orchestra, Tangurka & Gammel-
dansk, Le Dimming Baars Nestour 
samt andra konstellationer. 2018 
släppte han solobasskivan Gunilla.

  Fredrik Olsson är verksam inom 
svenskt jazzliv och tillbringar en stor 
del av året på turné med The Glenn 
Miller Orchestra, Scandinavia. Han 
har under de senaste åren spelat både 
i Sverige och USA med det egna ban-

Medarr: Jazzligan, Fagersta kommun 
  & Västmanlandsmusiken

det New York Jazz Exchange. 2011 
medverkade han på en av det årets 
främsta jazzinspelningar. 

Kammarmusik 

28 JULI KL 19

Tre bröder som hanterar sina in-
strument viola, klarinett och piano 
mästerligt och med hela världen 
som arbetsfält gästar Västervåla 
kyrka denna kväll. Kammarmusik 
för finsmakare av hög internationell 
klass utlovas. Alla tre har i olika 
konstellationer tidigare spelat i våra 
kyrkor och nu är vi glada åt att se 
dem tillsammans i ett familjärt sam-
manhang. 



4 AUGUSTI KL 19

Mint Conditions repertoar spänner 
från spröda akustiska låtar till hög-
oktanig rock’n’roll och bland förebil-
derna finns Beatles, Hollies, Crosby, 
Stills & Nash, Eagles, The Band, The 
Who och 10cc.  Bandets varudeklara-
tion är: ”Allt ifrån sliskiga schlagers 
till rockiga rökare”. Stämsång är en 
viktig del för bandet. 

Mint Condition

Kollekt 
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 försam-
ling? Använd swish-nummer 
123 468 76 38
Skriv datum och kyrka i 
meddelandefältet.

INFORMATION

Medlemmar: 
Börje Berglin - trummor, gitarr o sång 
Arne Bergqvist - bas o sång 
Björn Forsberg - gitarr, lap-steel o sång 
Clas Weiberg - gitarr o sång.
 

Obs! Max 50 besökare  
vid varje konsert
enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer pga corona-
pandemin.

Gratis biljetter hämtas 
på församlingsexpeditionen på 
Lindgården i Fagersta eller på 
Nya Serveringen i Ängelsberg fr o 
m onsdagen före aktuell konsert. 
Kan ej förbokas.



Söndag 7/6 kl 10 Familjegudstjänst i Västanfors kyrka. 
Efteråt njuter vi av god glass utanför kyrkan. Pga coronapandemin ber vi er 
som vill komma att mejla era namn till prästen Li Lundberg; li.lundberg@
svenskakyrkan.se. Skriv ”sommargudstjänst”
 
Lördag 20/6 Midsommardagen, kl 11 Gudstjänst vid Västervåla 
hembygdsgård. Medtag kaffekorg. 

Söndag 21/6 kl 18 Gudstjänst vid Lindgårdens uteplats.

Söndag 5/7 kl 15 Bygudstjänst i Åvestbogården.  
Musik och kaffe serveras.

Söndag 19/7 kl 11 Gudstjänst och kaffe på Västervåla hembygdsgård.  
(Vid regn i Sockenstugan)

Söndag 2/8 kl 18 Gudstjänst vid Lindgårdens uteplats.

Söndag 9/8 Engelsbergsdagen, kl 13 Gudstjänst i hyttan, Engelsbergs bruk. 
(Endast om Engelsbergsdagen genomförs)

Söndag 16/8 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 30/8 kl 14 Bygudstjänst i Odensnäs trädgård/veranda. Kaffe serveras.

Gudstjänst i Brukskyrkan med kyrkkaffe på söndagar kl 15 följaden datum;  

den 31/5, 14/6, 28/6, 12/7, 26/7, 9/8 och 23/8.

Gudstjänster i sommar

Ändringar kan ske i församlingens hela program med anledning av coronaviruset. 

Se hemsidan för uppdaterad information: www.svenskakyrkan.se/vastanfors


