
 

Nyhetsbrev om Voxna
________________________________________________________________________________________ 

Jussifesten i Voxna den 6-7/7 2020. 
Kyrkan ligger i Voxnabruk och ej i 
Voxna! I år är det 20-årsjubileum! 
På konserterna i Voxna kyrka måndag den 6 
juli framträder: 
Hälsinglands egen Tenor Markus 
Pettersson, Jussi Björlingsällskapets 
pristagare 2015! Hans släkt härstammar, likt 
Jussis släkt, från Voxna.                                                                        
Sopranen Magdalena Risberg 
Barytonsångare Richard Lindström 
 
Sångarnas meritförteckning framgår av  
bifogade program för Favoritresor. ”Den 
sjungande dalen”! 
 
Sopranen Vilma Skäryd återkommer. Hon 
har gått på Kappelsbergs  Folkhögskola i 
Härnösand och nu studerar hon på 
Operahögskolan.  
 
Sångarna ackompanjeras av musikdirektör 
Lennart Eng och Bollnäs Estetiskas eldsjäl, 
Lena Rieback. Presentatör är Stefan 
Olmårs. 
 
Med så utmärkta artister, tror vi att det 
kommer lika många åhörare i år som ifjol. 
Därför kör vi även i år två likadana 
föreställningar måndag 6 juli kl. 15 och 
kl. 18.  
  
Buss avgår kl 13.45 från Bollnäs station 
via Alfta-Edsbyn till 15-konserten och 
åter efter buffén. 
  
På samma sätt avgår buss kl 16.30  till 
18-konserten och åter efter buffé och 
kvällsprogram. 

 
Anmälan till bussen till Stefan Olmårs 
tel: 0651-26000 
 
OBS ändrade tider i år för konserter och 
bussar 
 
Efter varje konsert kommer det att ges tillfälle 
att äta en härligt god buffé på närliggande 
Voxnabruks Herrgård. Hälsinglands enda 

slott! Herrgården har återfört dockorna från 
Doktor Skoras berömda Vaxkabinett till 
Voxnabruk igen. Vaxkabinettet hade tusentals 
besökare på den tiden och nu utlovas att man 
får se i varje fall dockan av Jussi Björling.!!  
 
Efter den buffé, som hör till den konsert som 
är kl.18, blir det som vanligt 
”Önskekonsert med Jussi”. Man skall inte 
åka hem utan att ha njutit av Jussis sång. 
Oraklet om Jussi Björling, Harald 
Henrysson, medverkar. Min tanke är att 
medlemmar i Jussi Björlingsällskapet, som 
kommer till Voxna, skall vara med på 
konserten kl.18 och därmed kunna vara med 
på den anslutande buffén och också 
programmet om Jussi Björling efter buffén. 
För att försöka klara av att sköta om två 
föreställningar kommer jag att ta emot 
reservationer av plats i kyrkan och på 
buffén. Ring Tel 0651-26000! Det blir ett 
tak satt på hur många som kan komma med på 
varje konsert. Så ni måste anmäla er i tid 
för att veta att ni har plats! 
 
Tisdag 7 juli kl. 9.30 på Voxnabruk 
Herrgård.  
Före detta ordföranden för Operavännerna, 
Nils-Göran Olve, talar med artisterna om 
deras karriärer. Samtalet övergår i ett program 
om Hovsångaren Erik Saedén. 
Det har kommit ut en bok om Erik Saedén. 
Hans elev Hovsångerskan Anita Soldh, vars 
elev Markus Pettersson varit, medverkar i 
programmet. 
 
Klockan 11-13 kan den som önskar äta lunch 
på Voxnabruk Herrgård. 
 
Klockan. 11 är det dags för årets rundtur ”I 
Björlingars spår”. Anna-Lena Carlsson 
guidar om Voxnabruks historia, sammanvävd 
med Björlingarnas familj. Farfar Björling var 
smed i Voxnabruk. Man kan då ta lunchen litet 
sent. 
 
Efter lunchen kan man besöka Jim 
Reevesmuseet i Voxna.  
 



 
Jussifesten avslutas med att Stefan Olmårs 
visar de vackra väggmålningarna i sitt 
föräldrahem i Alfta. 
 
Favoritresor kommer även i år med en 
buss till Jussifesten i Voxna,  
Sveriges enda resa till en konsert till Jussi 
Björlings ära under år 2020. 
Som reseledare kommer även i år den kunnige 
och populäre Niklas Lindblad. 
 
På väg till Voxna besöks Jussi 
Björlingmuseet i Borlänge. Vi välkomnas 
av grundaren av museet, Harald Henrysson.  
Borlänge Kommun avser att så småningom 
flytta Museet, som då stängs en tid. Passa på 
att åka med Favoritresor och se museet innan 
det stängs ned, troligen ganska länge, under 
flytten av museet. Museet ses som världens 
främsta till en sångares ära. 
 
Man besöker UNESCO:s Världsarv 
Hälsingegårdar med vackra 
väggmålningar och är med på hela 
Jussifesten i Voxna. 
 
Även i år får medlemmar i Jussi 
Björlingsällskapet rabatt på resans pris! 
Tel: 08-660 18 00  
e-post: info@favoritresor.se   
hemsida: www.favoritresor.se  
 
Se bilagan “Den Sjungande dalen” om 
resans program! Största utbytet av en resa 
till Hälsingland får ni genom att resa med 
Favoritresor. Information om hur det var, från 
tidigare resenärer med Favoritresor, fås av 
Stefan Olmårs. 
 
För den som vill resa själv, kontakta Stefan 
Olmårs för hjälp med rumsbokning- Med 
många, nya intressanta inslag på resan kan 
även de, som åkt förut med Favoritresor till 
Voxna varmt  rekommenderas att åka även i år. 
Vi säljer på Voxnabruk Herrgård CD-skivor 
med Jussi Björling. 
 
En DVD-inspelning av konserten kan köpas för 
150kr en tid efteråt genom att man beställer 
per tel 0651/26000 eller  
e-post stefanholzpartner@telia.com   
 
Man måste ringa Stefan Olmårs på 0651-
26000 för att  boka plats i kyrkan, på 

buffén och i bussen från Bollnäs!  Detta 
för att vara säker på att få plats. 
 
Kom ihåg att ta med kontanter för att ge en 
stor kollekt i kyrkan! Det är en förutsättning 
för att kunna göra dessa Jussifester! 
Vi tar ej bankkort eller Swish. 
 
Om du kan tänka dig att sponsra, hör av dig till 
mig! Vi behöver alla sponsorer, små som stora! 
Hjärtliga hälsningar från Hälsingland! 
Stefan Olmårs sekreterare i Jussi 
Björlingsällskapet och ”gärningsman” för 
Jussifesten i Voxna.  
Tel 0651/26000   
e-post: stefanholzpartner@telia.com  
 

Besök Jussi Björlingsällskapets hemsida: 
www.jussibjorlingsallskapet.com 


