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Musik i Sommarkväll
 Musik i sommarkväll – bara orden leder tan-
karna till ljumma sommarkvällar, ljusa nätter, 
vacker musik i svala kyrkorum. Det fi nns något 
lättillgängligt över det hela, något som talar till 
var och en. En längtan väcks till liv, av något 
odefi nierbart; syrendoft, nyplockade smultron 
och jordgubbar, ljudet av tornsvalor högt i 
skyn, barndomens skolavslutningar, en förvän-
tan ligger i luften. 

   Varje gång jag öppnar porten in till en kyrka, 
känner jag en spänd förväntan inför något. 
Det är som om det vilar en anda av stillhet och 
förundran inför livets mysterium i väggarna. 
Här har generationer av människor kommit 
före oss, i glädje och sorg. De har skrattat och 
gråtit, bett för sina nära och kära, sjungit och 
lyssnat till orgelmusik. Ibland är tystnaden det 
bästa sällskapet, i andra fall är det toner som 
sätter våra känslor i svall.

   Musiken talar till oss bortom orden, den går 
direkt in i hjärtat, eller också känner vi direkt 
och instinktivt att vi värjer oss emot den. Men 
oavsett så berör musik oss på sätt som kanske 
ord aldrig kommer i närheten av. Visste du att 
musiken går in direkt genom huden, via vårt 
känselsinne, och slår an en sträng inom oss? 
Varje ton har en vibration, som gör att vi kan 
uppfatta musik så olika utifrån vårt känslotill-
stånd. Speciell musik, av t.ex. Mozart kan få 
plantor att växa fortare. Inlärning sker snab-
bare och bättre, genom att lyssna på viss mu-
sik.

forts. på nästa sida



   Musik i sommarkväll i Västervåla kyrka, är 
ett välbekant evenemang som har förekommit 
i vår församling i många år. Allt från jazz till 
klassisk musik, körsång varvat med trubadur 
och vissångare, något för alla smaker och rikt-
ningar. För mig är det första sommaren i Väst-
anfors Västervåla församling och jag ser med 
glädje fram emot många fi na musikupplevelser 
i den vackra, lilla kyrkan, ute på slätten, söder 
om Ängelsberg.
 
  En enkel andakt inleder kvällen och oftast ser-
veras kaffe vid kyrkan eller sockenstugan i dess 
närhet. En enkel och avkopplande samvaro 
med andra på ett okonstlat sätt.

   Varmt välkommen du också till Västervåla 
kyrka och Musik i sommarkväll 2014!

Ulla Karlsson
Präst i Västanfors Västervåla församling



10 JUNI KL 19

Kyrkokören i Västanfors Västervåla försam-
ling medverkar vid gudstjänster under kyrkoår-
ets stora högtider i församlingens kyrkor. Kören 
har också bjudit på många uppskattade konser-
ter med både klassisk musik och folkmusik.

  Kvällens program innehåller mest svenska 
sånger från förr och nu med betoning på vår 
och sommar. Körledare är kyrkomusiker Maria 
Webb och för pianoackompanjemanget svarar 
församlingens andra kyrkomusiker Lena Mar-
tinsson.

Kyrkokören



17 JUNI KL 19

 Gränslösa

Gränslösa är en mångsidig vokalensemble med 
nio duktiga sångare från Fagersta och Norberg. 
Gruppen har sjungit tillsammans i över 20 år 
och är välkänd och uppskattad i Fagersta med 
omnejd. Gränslösa fi ck Västanfors Västervåla 
församlings kulturstipendium 2011. 
  Repertoaren är gränslös med musik från olika 
genrer och tidsepoker. De fl esta sångerna framförs 
a capella. Under kvällens konsert bjuder gruppen 
på en somrig blandning av sånger från förr och 
nu, från när och fjärran.



24 JUNI KL 19

Kjell Öhman har under 40 år varit fl itigt an-
litad som studiomusiker. Han spelar både pop, 
rock, jazz, schlager och folkmusik. Kjell anlitas 
också som kapellmästare och arrangör till både 
skivproduktioner och tv-program. Han har 
medverkat på mer än 3000 skivinspelningar. 
  Harri Ihanus, som är född i Fagersta, är en 
mycket duktig gitarrist med utbildning i USA 
och Finland. Han har spelat med fl era kända 
jazzmusiker. Harri kombinerar idag sin profes-
sionella karriär som jazzmusiker med att arbeta 
som lektor vid Musikhögskolan i Piteå.
  Hans Backenroth spelar kontrabas och elbas. 
Han har studerat på Musikhögskolan i Stock-
holm och har spelat med många svenska jazz-
musiker. Hans medverkar på 130 CD-skivor. 
2009 gav han ut sin första solo-CD och bildade 
en egen kvartett. Hans är basist i Skinnarspelet 
i Malung och undervisar på Musikhögskolan i 
Piteå.
  Joakim ”Jocke” Ekberg från Uppsala är en av 
Sveriges bästa trummisar. Han undervisar på 
Musikhögskolan i Piteå och på Framnäs folk-
högskola. Han är även verksam i andra länder.

Kjell Öhman Trio

med Harri Ihanus gitarr

Medarr: Jazzligan och Västmanlandsmusiken

Läs mer på: www.jockeekberg.nu
www.hansbackenroth.com



1 JULI KL 19

Lena Sahlberg har studerat violin vid Rogaland 
Musikkonservatorium i Stavanger och har job-
bat som musiker i Värmlands Sinfonietta. Lena 
arbetar som stråklärare på Skinnskattebergs kul-
turskola och är aktiv som fritidsmusiker i fl era 
orkestrar och ensembler.
  Ivan Garro är född i Costa Rica men bor och 
arbetar numera i Skåne som ingenjör. Han är 
aktiv i musiklivet i Skåne som stråkmusiker 
med både violin och viola, både som solist och 
ensemblemusiker.
  Riitta Seppänen har studerat pianospel i Hel-
singfors och fl yttade till Värmland 1980 där hon 
utbildade sig till kantor. Hon jobbar idag i Ski-
varps församling i Skåne och ger sig ibland iväg 
för att sjunga och spela med andra musiker.
  Tomas Sahlberg har sin utbildning från musik-
konservatorium i Oslo och Stavanger i Norge. 
Han har jobbat som frilansmusiker i ett fl ertal 
orkestrar och ensembler. Han arbetar som in-
strumentallärare i Fagersta och Skinnskattebergs 
kulturskolor och är aktiv i olika orkestrar och 
ensembler i hela mellansverige.

Inte Bara Barock
Lena Sahlberg violin

Ivan Garro viola

Tomas Sahlberg fagott

Riitta Seppänen piano



8 JULI KL 19

Bergslagens 
kammarsymfoniker

Bergslagens kammarsymfoniker räknar sin 
födelse till 1974 i Lindesberg, och fi rar 40 år i år. 
Västervåla kyrka har under många år varit en viktig 
konsertplats under orkesterns sommarkurser, så 
även i år. Bergslagens kammarsymfoniker består 
av unga och gamla, studerande, musiklärare, 
civilingenjörer, läkare... Alla drivs av ett brinnande 
intresse av att skapa god musik och samtidigt ha 
väldigt trevligt tillsammans! Orkestern gör även 
helgproduktioner under terminerna, företrädesvis 
i kyrkor runt om i mellansverige, och har ingen 
fast adress utan träffas och spelar när tillfälle ges.
  Årets dirigent är Erik Jakobsson, en ludvikason 
som numera har sin bas i Köpenhamn. Erik har 
varit en del av orkestern som ung violinist och 
är nu en gärna sedd dirigent hos orkestern, som 
också har haft nöjet att ha Erik som pianosolist. 
Han har samarbetat mycket med sopranen 
Gitta-Maria Sjöberg, solist vid Det Konglige i 
Köpenhamn, och hon kommer också att vara 
solist vid orkesterns festkonsert i Cassels.

Dirigent: 
Erik Jakobsson

Läs mer på: www.kammarsymfoniker.se



15 JULI KL 19

Josefi n Wall sång

Nisse Sandström tenorsaxofon

Kjell Fernström piano

Josefi n Wall började som många andra i sin ge-
neration med piano och blockfl öjt på kommunala 
musikskolan. Hon spelade fl ygelhorn i brassor-
kester, trumpet i storband och sjunger idag mest 
klassisk jazz men spänner också över soul, pop, 
visa, country och rock. Josefi n kommer från En-
köping men bor nu i Stockholm. Hon har släppt 
några CD:s med Mats B Olsson genom åren och 
sjungit med bland andra Jan Allan.
  Nisse Sandström, tenorsaxofonist, har spelat 
jazzmusik i femtio år. Han skivdebuterade 1972 
med ”The Painter”, som valdes till årets gyllene 
skiva.Titeln kommer från hans dåvarande jobb; 
yrkesmålaren. Nisse har under många år arbetat 
tillsammans med Red Mitchell. 
  Kjell Fernström är något av en huspianist efter 
många konserter i Västervåla. Kjells spelglädje 
smittar alltid av sig på publik och medmusikanter. 
Han har under åren spelat med många välkända 
musiker och har gett ut CD-skivor med lysande 
recensioner. Jazzintresset fi ck han med sig hemi-
från och han började spela piano vid sju års ålder.

Medarr: Jazzligan och Västmanlandsmusiken



22 JULI KL 19

Lusciniakvartetten är en vokalgrupp, beståen-
de av Anna Jalkéus, Astrid Wilson Roldão, Vik-
tor Rydén och Erik Rosenius, som sjunger allt 
från våra mest kända melodier till helt nyskri-
vet material. Många års körerfarenhet präglar 
gruppen och ur det plockas de allra mest färg-
starka godbitarna. Kvartetten har sin nuvarande 
utgångspunkt på Kungliga musikhögskolan i 
Stockholm men samarbetet började redan under 
gymnasietiden.

Lusciniakvartetten



29 JULI KL 19

Denna folkmusikduo odlar enkelheten i sin 
musik och letar efter storheten i det lilla. På nyck-
elharpor, fi oler, gitarr, luta och svensk säckpipa 
växer melodier fram ur frön som ibland börjat 
gro redan för hundratals år sedan.  
  Josefi na Paulson är uppvuxen i Västmanland, 
och är idag en modern musiker som är väl för-
ankrad i sin egen tradition och utforskar nya om-
råden. Josefi na har en kandidatexamen i musik, 
med nyckelharpan som huvudinstrument, från  
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har 
tilldelats fl era priser och utsågs till riksspelman 
2008. Josefi na undervisar i folkmusik, bland an-
nat på Sjöviks folkhögskola. Hon arbetar som 
musiker över hela världen. 
  Jonas Åkerlund är känd för sitt personliga och 
traditionsrika spel. Han har varit verksam yr-
kesmusiker i över 20 år och har spelat i många 
konstellationer och sammanhang. Han har också 
skrivit musik till fl era teaterföreställningar. I fe-
bruari 2014 gav Josefi na och Jonas tillsammans 
ut CD-skivan ”Små saker och stora ting”, som 
också den här konserten heter.

Josefi na Paulson nyckelharpa 

Jonas Åkerlund fi ol, gitarr,

 svensk säckpipa m.m.

Läs mer på: www.josefi napaulson.se



5 AUGUSTI KL 19

Malin Wester är sångerska från Stockholm som 
började skriva sin egen musik 2007. Debutalbu-
met ”Snöänglar” kom 2009 med egna sånger som 
tangerar både pop, soul, jazz och visa. Malin är 
utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och 
har framträtt som sångerska i många olika kon-
stellationer. Malin ger egna konserter bland annat 
i kyrkor och i vården. Hon anslitas också som 
solist i olika coverband och jazzgrupper. Hon har 
spelat musikal och sjungit till symfoniorkester, 
blåsorkester och storband. 

Malin Wester sång

Johan Fröst piano

  Johan Fröst är Doctor of Music Art i pianospel. 
Han har studerat på högskolor i USA, Norge, 
Finland och Sverige, och har fått många priser. 
Han har turnerat i stora delar av världen och har 
gett ut fl era kritikerrosade CD. Johan är numera 
bosatt och verksam i Sverige. Han undervisar i 
piano vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
och på Musikskolan Lilla Akademin.
  För första gången sammanstrålar dessa två 
musiker i ett program där refl ektioner binder 
samman impressionistisk och romantisk piano-
musik av Debussy och Grieg med sånger av bland 
andra Malin Wester, Robert Malmberg och Olle 
Adolphson. Läs mer på: www.malinwester.com
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Kaffeservering

Kollekt

Församlingen serverar kaffe i kyrkan och hem-
bygdsföreningen serverar kaffe i Hembygdsgår-
den enligt nedanstående schema:

10/6 Inget kaffe
17/6  Inget kaffe
24/6  Kaffe vid kyrkan
1/7  Kaffe vid Hembygdsgården
8/7  Kaffe vid kyrkan
15/7  Kaffe vid Hembygdsgården
22/7  Kaffe vid Hembygdsgården
29/7  Kaffe vid Hembygdsgården
5/8  Kaffe vid kyrkan

Kollekten som tas upp i samband med konser-
terna går till Svenska kyrkans internationella 
arbete och församlingens musikverksamhet. 
Även inkomsterna vid församlingens kaffeser-
vering går till Svenska kyrkans internationella 
arbete.



Gudstjänster i sommar
Torsdag 29/5 kl 8 Friluftsgudstjänst på Hotellberget 
i Ängelsberg. Kyrkokören sjunger. Medtag kaffekorg.

Söndag 1/6 kl 14 Gudstjänst i gamla kraftstationen 
i Västanfors.

Söndag 8/6 Oljeöns dag kl 11 Gudstjänst på Oljeön. 

Söndag 15/6 kl 10 Familjegudstjänst i Västanfors 
kyrka med sommaravslutning för barnverksamheten.

Lördag 21/6 Midsommardagen kl 11 Gudstjänst vid 
Västervåla hembygdsgård. Medtag kaffekorg. 

Söndag 29/6 kl 14 Bygudstjänst i Odensnäs 
trädgård/veranda. Kaffe serveras.

Söndag 13/7 kl 18 Gudstjänst med poesi 
i Dunshammar (vid blästerugnarna). 
Ta med kaffekorg och gärna egna favoritdikter.

Söndag 20/7 Hembygdens dag kl 11 Gudstjänst i 
Västervåla kyrka. Kaffe serveras på Hembygdsgården. 

Söndag 27/7 kl 14 Gudstjänst vid Kolarkojan vid 
Märrsjön. Ta med egen fi kakorg.

Söndag 3/8 kl 13 Bygudstjänst på Åvestbogården. 
Kaffe serveras.

Söndag 9/8 Återvändaredagen kl 11 Gudstjänst på 
Västanfors hembygdsgård. 

Söndag 10/8 Engelsbergsdagen kl 13 Gudstjänst i 
hyttan, Engelsbergs bruk. Kyrkokören sjunger.

Söndag 10/8 kl 18 Sommarkvällsgtj i Västanfors ka.

Söndag 17/8 kl 11 Bygudstjänst i Djupnäs. Kyrkkaffe.

Söndag 24/8 kl 18 Sommarkvällsgtj i Västanfors ka.

Gudstjänst i Brukskyrkan söndagar udda veckor kl 15.




