Uppfylld av en musikupplevelse
Det hände igen. Jag fick vara med om en sån där härlig musikupplevelse när Mo´s Granted spelade i
Västervåla kyrka i tisdags. Det var en höjdarkonsert med musik som gick rakt in i hjärtat. Det finns
nog ett uppdämt behov av att få höra livemusik och alla förväntansfulla personer som var på plats i
kyrkan fick en fantastisk kväll. Det var nästan så att jag fick gåshud på armarna redan när vi började
med att sjunga psalm 297 Härlig är jorden och det blev tydligt att det fanns många i bänkarna med bra
sångröst. Det är så mäktigt med orgel och stark psalmsång i kyrkorummet med dess magiska akustik.
Mo´s Granted är ett bluegrass/folkmusikband som började spela tillsammans för ungefär ett år sedan.
Bandet beskriver sig själva så här: ”Varje medlem delar en kärlek till musik som lyser igenom i deras
spelande. Vi garanterar att vår musik ger dig glädje!” Och det stämde verkligen.
Sångerskan Imogen Grant flyttade från Canada till Fagersta för några år sedan. Hon berättade mellan
låtarna att hon under några år rest runt i USA som gatumusikant och det märktes att hon är på rätt plats
i musikens värld. Med charm och utstrålning sjöng Imogen med sin fantastiska sångröst både covers
och egna låtar. Till vissa låtar spelade hon även gitarr. Det blev stundvis mycket personligt som när
hon sjöng låten som hon skrivit till sin mamma, och texten som hon skrivit när hon tänkt på en vän
som nu är död. De fyra andra duktiga musikerna spelade gitarr, mandolin, banjo och kontrabas.
Tillsammans utstrålade gruppen genuin glädje och de utryckte tacksamhet över att få spela för en
entusiastisk publik i Västervåla kyrka.
Prästen Li pratade under sin inledande andakt om de tre ekipagen som tog OS-guld i hästhoppning och
hon tyckte särskilt om namnet på en av hästarna, som heter ”All in”. Fritt översatt betyder det ungefär
att gå in för något till hundra procent, och vi fick verkligen vara med om en kväll ”All in” i den lilla
landsortskyrkan i Västervåla en vanlig tisdagskväll. Mo´s Granted gick helhjärtat in för denna konsert
och det märktes att de hade roligt.
Det är fri entré till konserterna i serien Musik i sommarkväll och den frivilliga kollekten går till
församlingens musikverksamhet (50%) och ACT Svenska kyrkan (50%) som driver internationellt
hjälparbete. Den här kvällen kom det in nästan 6000 kronor i kollekt.
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