
•    2022Torsdag 28 april    Vecka 17    Årgång 55Nr 8 •   

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  
  NÄSTA NUMMER: Torsdag 12 maj.      BOKNING/UNDERLAG: Snarast, men senast TORSDAG 5 maj kl.12.00
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

Foto © Elisabet Sannesjö

I detta nummer hittar du bland annat:

KÅSERIET:  En karusell vi kallar livet
INFORMATION OCH TIPS - från företag och föreningar

se t.ex. Solkungens vårerbjudande, La´gårns lunchmeny, Valborgsmässofirande
NORRBO FÖRSAMLING: Program och aktiviteter   •  HARAKERS KYRKA

SKULTUNA KOMMUNDEL: Måndagsklubb 2 maj, “Hej Skultuna” m.m.
MELODIKRYSSET   •   NAMNSDAGAR  •  PRO:S TRIMBINGO m.m.



                                                              Hej!
               Nu är vi där! Två dagar kvar och sedan tänds valborgsmässo-
eldarna (om det inte plötsligen har blivit för torrt förstås) och så sjunger vi in våren (om vi inte glömt sångerna 
eller fått en tupp i halsen förstås). Kanske vi kan njuta av matjessill och gräddfil eller något annat enkelt 
och snabbfixat (om inte drivmedel till bilen blivit för dyrt för att vi ska ta oss till affären förstås eller om vi inte på 
långa vägar orkar gå dit)  Hur som helst, sista april blir det och kungen fyller år! Det finns alltid något eller
någon att hurra för! Vill man inte hurra kan man i allafall sätta på hurran. Ett hedervärt gammalt ord för 
kaffepanna och förmågan att fika är vi ju kända för här i Sverige. Varsågod, ta en kaka!

I väntan på valborgsmässoafton kan vi fira Dansens dag fredag 29 april. Vill man inte demonstrera 1 maj 
kan man fira Budapestbakelsens dag istället (eller kanske både och.?!..) Innan nästa Skultunablad kommer
ut kan den som känner sig hågad bland annat också fira Asociala dagen 3 maj, Internationella kebabdagen 
torsdag 5 maj, Grillens dag fredag 6 maj och Gamla vänners dag onsdag 11 maj. I stort sett finns det
faktiskt något tema att uppmärksamma varje dag hela året!

Kåsör denna gång är en man som precis nu bildat familj och flyttat till Haraker med sambo och nyfödd 
liten dotter. Sambon är född och uppvuxen i Romfartuna.  Han har sina rötter i Haraker. Båda är sociala, glada och 
duktiga på det dom tar sig för. Ett gott tillskott till bygden. 
Välkomna tillbaka till hembygden, grattis till flickebarnet och välkommen Hugo Pommer till din medverkan 
på denna sida!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Fortsättning på nästa sida g

”En karusell vi kallar livet”
Vissa stunder i livet ter sig mer hektiskt än andra. Ibland behöver vi säga nej och avstå och ibland 
är det bara att följa med och försöka njuta av vart livet tar en. Vissa stunder i livet händer allt på 
samma gång och ibland är livet som en berg-och-dalbana. Du kan antingen skrika högt varje gång 
det går utför eller så kan du sträcka händerna i luften och njuta av åkturen. 
 
En stor del av min uppväxt har jag bott i stan, men det var inte där jag spenderade de första åren
av mitt liv. De första åren bodde jag i Haraker. En miljö jag upplever som lugn och lantligt idyllisk 
för ett barn att växa upp i. En plats jag gärna vill se mina egna barn växa upp på. Men om någon 
sagt till mig för ett år sedan att jag skulle bo ute på landet, i Haraker med hund, barn och hus...
ja då hade jag skrattat och sagt att det tror jag inte.
 
Men livet har sin egna väg och åkturen jag vart med om senaste åren har varit en riktig karusell! 
 
För ungefär ett år sedan kände jag och min flickvän att vi stod stilla och stampade i livet och insåg 
att vi var trötta på det ekorrhjul som vi då var inne i. Vi båda var trötta och lite less på alla rutiner 
och enformigheter och att allt bara snurrade på, och sa till varandra att vi skulle göra något åt
saken. 
 
Vi började med en sån liten enkel sak och skaffade en hund, något vi pratat om länge men som 
passade väldigt bra just nu. Vi ville också förändra var vår boendesituation, en lägenhet kändes 
inte rätt för det livet som vi ville leva. Min flickvän ville ha en kubbplan och jag ville kunna grilla 
på somrarna. Lite ironiskt nog så ville hela Västerås skaffa ett hus under pandemin, och med tanke 
på den mängden visningar vi var på, så kändes vårt drömhus emellanåt allt längre borta. 
 



Fortsättning från föregående sida g

Lions Club Skultuna

LIONS STIPENDIER 2022
Vem/vilka tycker du ska få ett Lionsstipendium 2022?

Lions delar ut 3 stipendier á 3000 kronor inom områdena idrott, ledarskap och kultur.

VI VILL FÅ HJÄLP MED NOMINERINGAR!
Skicka förslag och motivering senast 20:e maj 2022 till Lions stöd & hjälpkommitté:
anne.liljeskog@outlook.com   eller  Anne Liljeskog  Vallonvägen 53, 726 30 Skultuna

Kom ihåg att även skriva ditt eget namn!

Kom ihåg!

Men skam den som ger sig! Efter att vi lovat varandra att ta oss ur ekorrhjulet, har vi flyttat in 
i ett hus i Haraker som har potential att bli vårt drömhus. Endast 6 dagar efter att flyttlasset gått
valde vår dotter att se dagens ljus. Så nu sitter vi här med hus, barn och hund och undrar vad
som hände. Livets karusell valde att ta oss hit. Nu väntar vi med spänning på vad nästa steg ska 
vara. 

Det har varit en hektisk tid i livet som tagit mig tillbaka till en plats där mina tidiga sommar-
minnen och rötter finns. Nu kommer mitt barn få samma tidiga sommarminnen som jag själv, 
på en plats som kommer att bli en stor del av min och min familjs framtid.
 
Som om det inte vore nog fylls dagarna av jobb för Västerås Ishockeyklubb och studier till fastig-
hetsmäklare. Livet, så som jag kände det, är sig inte och kommer aldrig bli sig likt sedan den 
dagen vi lovade att förändra det. 
 
Och om jag fick välja om, skulle jag inte göra något annorlunda. Det här är en resa jag aldrig 
velat tacka nej till. Vet ni vad vi gör nu? Nu sträcker vi händerna i luften och njuter av åkturen. 

Hälsningar
Hugo

Välkommen!
Du hittar oss i byn Vagersta, 

11 km norr om Skultuna

Direktförsäljning för privatpersoner i trädgård och butiker:  

SOMMARSÄSONGEN HAR STARTAT
 Öppet:      Helgfria vardagar kl 10 - 18.   Lördagar kl 10 - 13

     ( 1 juli - 8 aug. har vi öppet onsdagar kl. 10 - 16 )

KVALITETSJORD   •   TRÄDGÅRD   •    STALLSTRÖ

JORD OCH STALLSTRÖ
ORDERMOTTAGNING, 

LEVERANS & AVHÄMTNING
 Alla helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00

Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna
Tel. 021 - 470 48 00

  www.aroshandelshus.com

Tips! Kolla Instagram och Facebook för  Nyheter och “Veckans erbjudande”

 
  





Dagens Lunch  95 kr
Salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 75 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag
Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Besöksadress:  Skultuna Messingsbruk
    Ingång:                Outlet, 1 tr.  
    Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook 

Vecka 17 Tisdag - torsdag Kassler, Pannbiff, Köttfärssås  
F 

Fredag  Mango-glasserad kotlettrad och råstekt potatis 
                       Stekt salt sill, löksås och kokt potatis
Vecka 18 Måndag - torsdag 
Kåldolmar med gräddsås och kokt potatis 
Mandeltorsk med mos 
Rostbiff med potatissallad 
F 

Fredag   Kryddig nötstek med råstekt potatis och peppar sås 
                        Mandeltorsk med mos 
Vecka 19 Måndag - torsdag
Fläskfilégryta med ris eller kokt potatis 
Köttfärslimpa med äpple, brunsås och potatis 
Pasta Carbonara 
F 

Fredag  Kycklingfilé med potatisgratäng 
    Stekt strömming med mos                     

 TORSDAGAR: 
Ärtsoppa & pannkaka 

Kocken 
förbehåller 

sig rätten 
att ändra

 i menyn

TISDAGAR: 
Raggmunk med fläsk   

 
  

                 Sophie Söderqvist
             Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist  
             Undersköterska. Diabetesutbildad

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

     Tel. 0735-45 45 03

    

Öronhåltagning 
inkl. örhänge
1 hål 200 kr
2 hål 400 kr

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500  
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se



.



Harakers Kyrka 

dessa extra intressanta. De runda invigningskorsen 
(konsekrationskorsen) är däremot från 1300-talet. När
kyrkan invigdes tecknade biskopen dessa kors på
väggarna med invigd olja, vilka senare fylldes i med
färg. Korsen ska vara tolv, ett för varje lärjunge.
När det gäller textilier så slits dessa ut med tiden 
och ersätts av nya. Harakers kyrka har dock en mäss-
hake i röd sammet från 1400-talet bevarad, vilket
får sägas höra till ovanligheterna i en landsorts-
kyrka.  
Kyrkans, på många sätt unika, orgel är byggd 1830
av Pehr Lund, som var lärling till den mera kände
orgelbyggaren PZ Strand. 
Under 2005 ersattes kyrkans gamla och mycket 
slitna plåttak med ett nytt. Även tornets kopparhuv 
ersattes med en ny samt att kyrkans fasad fick ny
färg. Den nuvarande färgen är en färg kyrkan haft 
tidigare. Kyrkan har också vid en tid varit svagt rosa
med gröna fönstersmygar och gröna luckor på tornet 
– tidens mode varierar. 
Vid 2005 års arbeten togs tornets kors ner och res-
taurerades. I korsets fot fann vi då en koppartub 
med en hälsning från 1935-36 års renovering. 
Denna lades tillbaka med ytterligare en hälsning
från oss till framtiden.

Göran Almegård
f.d. kyrkoherde i Norrbo församling

försågs med ett tegelgolv. Kyrkan fick 1884 ett plåt-
tak som ersatte ett äldre spåntak. 
Under 1600-talet förstorades också kyrkans tidigare 
medeltida fönsterspringor till ”normala” fönster. 
Kyrkorna fungerade då inte längre som försvars-
anläggningar och man behövde få in ljus så att 
församlingen såg att t.ex. sjunga. 
1935-36 genomfördes också en större restaurering
och till stor del är det resultatet av denna vi ser i 
kyrkans interiör idag. Då togs också de tidigare 
överkalkade väggmålningarna fram. 
Ovanför ingången till kyrkans sakristia, längst fram
i kyrkan till vänster, kan man se resterna av en så 
kallad gapskulle. Det var en plats ovanför sakristian
där kören stod och sjöng. Den har sitt ursprung i 
1300-talet. Gapskullar är kända från flera kyrkor,
främst i Dalarna. 
Altaruppsatsen är från 1680 talet, men med en tavla
från 1935 utförd av konstnären Torsten Nordberg.
Hela uppsatsen var nedtagen och ersatt med en 
annan mellan 1796 och 1935. Rester av denna finns
bevarade.
I kyrkan finns många medeltida träskulpturer. Den
äldsta av dessa, tidigt 1300 tal, är en bild av St Olof 
stående på trollet Skalle. 
Väggmålningarna härstammar från 1618 och är 
därmed tillkomna efter reformationen, vilket gör 

Nuvarande kyrkan i Haraker 
uppfördes förmodligen under 
1300-talet, men eftersom dop-
funten är från 1100-talet så är 
det troligt att det funnits en 
tidigare kyrka i trä på platsen. 
De två stjärnvalven längst i
öster, det vill säga mot altaret, 
byggdes under 1400-talet. 
Det är en mycket ombyggd 
kyrka vi ser idag mot den som 
1300-talets Harakingar såg.
Kyrkan har omgestaltats genom
århundradena. Det nuvarande 
tornet uppfördes 1795-96, då 
kyrkan också förlängdes ca 6 
meter västerut. Vid denna om-
byggnad lades också gravarna 
inne i kyrkan igen och kyrkan

Här repeterar vi en av artiklarna som Göran Almegård skrev om våra kyrkor. Denna är hämtad i nr 24, 2012
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