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En annorlunda sommar

Fotoutställning under sommarkyrkan

Text: Simon Johansson

Inget är riktigt som vanligt. Något har 
hänt. Krisen är ett faktum som påverkar 
såväl enskilda, företag som samhället i 
stort. Det kallas pandemi och påminner 
om det som var under spanska sjukan, 
som några av er äldre kanske minns. Vi 
behöver alla ta Corona-pandemin på 
allvar och göra vad vi kan för att förhin-
dra smittspridning, inte minst genom 
att ta Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer på allvar. Vi vet att många 
människor är drabbade på olika sätt, 
framförallt de som redan blivit sjuka 
och de av oss som lever nära en anhörig 
som drabbats av Corona. Situationen på 
våra större sjukhus är ansträngd för både 
medarbetare och anställda, och situa-
tionen innebär också att företag tvingas 
stänga och anställda kan förlora jobbet.

Vi har som församling försökt att ta 
vårt ansvar genom att vi undviker sam-
lingar för människor i riskgrupp. Guds-
tjänster firas så länge det är möjligt och 
vi följer Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer att inte samla mer än 50 

människor åt gången. Flera gudstjänster 
har också spelats in och går att följa på 
hemsidan eller vår Facebook, vilket möj-
liggör för fler människor att vara med. Vi 
uppmanar också de som besöker kyrkan 
för gudstjänst, dop eller begravning att 
hålla avstånd. Under sommaren kom-
mer vi också att få uppleva friluftsguds-
tjänster där vi är utomhus. En utökad 
telefonjour har upprättats för att hålla 
kontakt med församlingsbor på distans. 
Coronakrisen påverkar också de som 
har en anställning hos oss. Vi har därför 
tagit fram en krisplan för att säkerställa 
bemanningen under vår och sommar vid 
händelse av att personal blir sjuk. 

Vi måste alla anpassa vårt sätt att leva 
efter det som sker nu. Det innebär att vi 
inte kan träffas öppet som tidigare. Re-
dan nu börjar många människor längta 
efter gemenskap, vilket är ett bra tecken 
och visar på vårt behov av gemenskap - 
kanske för att vi är skapade av Gud till 
gemenskap med varandra. Sommaren 
närmar sig. Kanske har restriktionerna 

då lättat något, kanske inte. Sommaren 
kommer säkert se annorlunda ut, kanske 
även hösten, och vi återkommer med 
information om det då. Men, tills vidare, 
gör vad som ändå går att göra! Läs, gå ut 
och promenera, var i naturen och ring 
varandra så att ingen glöms bort! Var 

rädda om varandra och glöm inte bort 
att du är sedd och älskad av Gud också 
just nu, också denna vår och sommar!

Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla 
barnaskara, stjärnan ej på himlafästet, 
fågeln ej i kända nästet (psalm 248, vers 1)
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Sommarkyrka
20 juli - 2 augusti kommer Lilla Malma kyrka att vara öppen dagligen kl 11-16. Kyrkan 
är bemannad och det finns möjlighet att titta närmare på kyrkan, få lite enkelt fika, 
be, tända ljus och samtala. Kl 12 har vi middagsbön med musik och bibeltext. Vi följer 
riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska kyrkan, vilket innebär att vi inte 
kan ta emot större grupper.

Existentiella samtal - “Heligt rum” 
Under sommarkyrkan visas fotoutställ-
ningen "Heligt rum - en bit av himlen" av 
Hans Hartman och Johan Nilsson. Vi kom-
mer att träffas i liten grupp fyra förmiddagar 
och samtala kring tavlorna. Vi arbetar med 
dikter och skapande för att hitta former 
för samtal om våra egna tankar och frå-
gor. För att delta, anmäl dig senast 1 juli till 
dunker-lillamalma@svenskakyrkan.se.

Grupp 1: kl 9.30-12.00 mån-tor 20-23 juli 
Grupp 2: kl 9.30-12.00 mån-tor 27-30 juli

Deltagande kostar 200 kr inklusive fika och 
material och leds av församlingspedagog 
Ulrika Knutsson. 

Sommarkollo - "Liv i kyrkan"

Vi planerar att ha barn- och ungdomsverksamheter i kyrkan i Malmköping och i 
Dunker veckorna före skolstart. Det blir blandade aktiviteter för lite äldre miniorer, 
juniorer och ungdomar. Mer information kommer på vår hemsida och facebooksida 
under sommaren. 
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I dessa tider har vi flyttat ut på internet 
med vår verksamhet för att kunna hålla 
kontakt med fler församlingsbor. Vårt 
uppdrag är att vara kyrka i alla tider. Vi 
ska erbjuda gudstjänster, diakoni och 
andlig fördjupning samt gemenskap 
i Kristi efterföljd. Coronapandemin 
innebär att vi behöver hitta nya sätt att 
vara kyrka. Ett sådant är att använda de 
möjligheter internet erbjuder och sända 
ut gudstjänster, musik och andakter till 
dem som förhindras att komma fysiskt 
till oss. Därvid följer vi noga de restrik-
tioner som Folkhälsomyndigheten och 
Svenska kyrkan ger ut för hur vi ska 
förhålla oss.

Teknisk information

Du behöver ha en dator, mobil eller läs-
platta för att titta och lyssna på våra olika 
verksamheter. Du behöver dessutom en 
internetuppkoppling och ganska rikligt 
med surf. Lyssna gärna i hörlurar.

Församlingens hemsida 
svenskakyrkan.se/dunker-lillamalma

Här kan du läsa om vår verksamhet och 
aktuella aktiviteter som vi uppdaterar 
ofta för att snabbt visa ändringar. Ett 
komplement är vår församlingstidning, 
Kyrkhälsning, och våra affischer.

För att hitta till oss ska du öppna din 

webbläsare där du surfar på internet. I 
adressraden skriver du in adressen här 
ovan. Om du har problem kan du googla 
och söka på Dunker-Lilla Malma. Där 
hittar du länkar till församlingen och vår 
egen hemsida, som vi har tillsammans 
med hela Svenska kyrkan. Du som inte 
har facebook kan titta på våra sändningar 
på första sidan om du scrollar ner under 
kalendern. 

Församlingens facebook-sida 
facebook.com/dunkerlillamalma

Om du använder facebook kan du följa 
församlingens facebooksida. Då får du 
all ny information i ditt facebookflöde. 
Du kan också, när du vill, söka efter vår 
information genom att i sökrutan skriva 
”Dunker-Lilla Malma”. Gudstjänsterna 
sänder vi i realtid så att du kan titta, 
lyssna och vara med oss direkt. Vi sparar 

dem också så att du kan titta på dem i ef-
terhand när du vill. Vi har också lunchan-
dakter, andra andakter och verksamheter 
som vi delar genom att använda internet. 

Vi har möjlighet att ta emot dina böner 
per telefon på kyrkans expedition närmsta 
vardag före en gudstjänst. Du kan också 
skicka din bön eller önskan om ljuständ-
ning på vår facebooksida.

Vi kan ses via nätet

Man kan också använda Skype eller andra 
webbmötesverktyg för att mötas, fika och 
prata samtidigt i grupp. Hör av dig om du 
är intresserad så ska vi försöka organisera 
tillfällen till samtal med andra. Du kan 
också vara språk- och läxhjälpare eller bara 
fikakompis på internet tillsammans med 
Mötesplatsen, som vi driver tillsammans 
med Equmeniakyrkan.

Kyrkans verksamheter finns på nätet

Telefontid och ökad bemanning under vår och sommar 2020 

Vi vill finnas till hands för dig som församlingsbo. Behöver du kontakt med 
en medmänniska för samtal?  Behöver du annat stöd i vardagslivet eller hjälp 
att följa oss på internet så försöker vi bidra med det från Dunker-Lilla Malma 
församling. 

Ring vår telefon 072-530 04 86 på vardagar kl 8.00-16.00.

Andra möjligheter till samtal och stöd

Är du ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam? Genom Svenska kyrkans 
chatt når du jourhavande präst alla kvällar i veckan kl 20-24. Läs mer på 
svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta

Jourhavande präst når du också genom att ringa 112 mellan kl 17 och 08.

Även Röda Korset tillhandahåller stödtelefon under Coronakrisen, måndag-
fredag 12.00-16.00. Tel: 0771-900 800.

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator. Numret 
är 116 111. Telefonen är öppen kl 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag 
är öppettiderna 14-21.
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JUNI

Kalendarium

JULI

Sön 7 juni 
Hel. tref. dag

16:00 Lilla Malma Andakt 

Ons 10 juni 19:00 Musik i sommarkväll

Sön 14 juni 
1 e. tref.

16:00 Trädgården vid 
Kyrkans hus  
i Malmköping

Ekumenisk festmässa på dopets dag 
Avtackning av Agneta Richloow

Lör 20 juni 
Midsommar-
dagen

21:00 Dunker Midsommarkonsert

Sön 21 juni 
Johannes  
Döparens dag

10:00 Malmköpings 
hembygdsgård

Friluftsgudstjänst 
fiol: Rolf Oskarsson

Sön 28 juni 
3 e. tref.

10:00 Lilla Malma Mässa 

Sön 2 aug 
8 e. tref.

10:00 Dunker Mässa 

Sön 9 aug 
9 e. tref.

10:00 Lilla Malma Högmässa 

Ons 12 aug 19:00 Musik i sommarkväll

Sön 16 aug 
10 e. tref.

10:00 Vängården  
Follökna

Ekumenisk friluftsgudstjänst 
Maria Öhrwall, Ulrika Knutsson

Sön 23 aug 
11 e. tref.

10:00 Dunker Mässa 
Goda Nyheter (tidigare Gideoniterna) 
medverkar

Sön 30 aug 
12 e. tref.

10:00 Lilla Malma Dopfest och mässa för alla åldrar 
Familjedag

Sön 31 maj 
Pingstdagen

18:00 Lilla Malma Mässa 

AUGUSTI

Med reservation för eventuella ändringar. Se övrig annonsering och hemsidan. Det går bra att 
ringa efter kyrktaxi för den som bor i församlingen: 0157-224 44. Efter gudstjänsterna serveras 
kyrkkaffe. Församlingens verksamheter genomförs i samarbete med studieförbundet

Sön 5 juli 
4 e. tref.

10:00 Dunkers 
församlingshem

Friluftsgudstjänst 

Ons 8 juli 19:00 Musik i sommarkväll

Sön 12 juli 
Apostladagen

10:00 Lilla Malma Mässa 

Sön 19 juli 
6 e. tref.

10:00 Dunker Mässa 

10:00 Equmenia-
kyrkan

Andakt 
Britt-Marie och Jan Andersson

Ons 22 juli 19:00 Lilla Malma Musik i sommarkväll

Lör 25 juli 11:00-
16:00

Lilla Malma Familjedag

Lör 25 juli 12:00-
15:00

Lilla Malma Drop in-dop/vigsel 

Sön 26 juli 
Kristi förkla-
rings dag

10:00 Trädgården vid 
Kyrkans hus 
i Malmköping

Ekumenisk friluftsgudstjänst

Ons 29 juli 19:00 Lilla Malma Musik i sommarkväll

Drop in-dop eller -vigsel 
25 juli mellan kl 12 och 15

Drop in-dop för alla åldrar: Kom 
och gör dopet till en liten fest. 
Dopklänning finns att låna. 

Drop in-vigsel: Fria till din partner, få 
ett JA, beställ hindersprövning och 
kom!

Vi bjuder på fika. Musiker och präst 
finns på plats.

Kyrkans familjedag 
25 juli kl 11-16 

Familjedag vid Lilla Malma kyrka med 
aktiviteter i mindre grupper.

Olika aktiviteter utifrån väder, 
såsom pilgrimsvandring, dopfest, 
barnvagnspromenad, fika, sagostund, 
sångstund och musik. Eller sitt en 
stund i vår trädgård.
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Maj – en vacker månad då knoppar slår 
ut, växtkraften är enorm och alla skira 
färger påminner om att allting har en 
början.

För två år sedan fick jag kliva in i för-
samlingens verksamhet och mitt uppdrag 
har varit att hitta former för att fler skall 
känna sig delaktiga. Det är inte något 
som en människa kan åstadkomma på 
egen hand utan det förutsätter, att vi till-
sammans hittar arbetsformer som gör att 
vi säger välkommen och fullt ut menar 
det. Att vi som finns här i församlingens 
verksamhet bjuder in i ordets alla bemär-
kelser. Bjuder in för att den som kommer 
ska känna sig välkommen, känna att 
här är jag räknad med och att det finns 

möjlighet att få bidra, helt enkelt få vara 
med och göra.

Vi har jobbat med 
att församlingens verksamheter ska 
möjliggöra för generationsöverskridande 
möten. Vi har bl a prövat att ha öppen 
förskola i anslutning till sopplunchen 
för att föräldrar och barn som vill ska 
kunna delta i lunchen. Det innebär också 
att veckans gudstjänst ska få vara den 
plats där vi möts och bekräftar det som 
händer under veckan i församlingens 
verksamheter.
Ambassadörskap – vi är varandras am-
bassadörer och hjälps åt att bjuda in till 
varandras verksamheter, där vi vill få alla 
människor att känna sig välkomna, både 

jag som kommer och deltar och den som 
samordnar verksamheten.

Vi vill nu fortsätta att utveckla arbetet 
genom att utgå ifrån en årscykel, där vi i 
församlingen ges möjlighet att mötas för 
Spaning, ta reda på läget, lyssna in behov 
och hjälpas åt att dra slutsatser för att 
sedan kunna prioritera. Därefter möts vi 
för Vision – då vi målar upp vad vi vill 
uppnå, vart vi vill gå och hur vi gör för 
att komma dit. Detta får bli grunden för 
församlingens kommande verksamhets-
plan. På hösten möts vi sedan, efter att 
kyrkofullmäktige fattat beslut om mål- 
och rambudget, kring: Så här blir det! 
Välkommen att vara med och förverkliga!

I mars 2019 möttes vi till Spaning för 
att få fram årets verksamhetsplan. Då 
konstaterade vi tillsammans att vi behö-
ver prioritera verksamhet som möjliggör 
att möta människors psykiska ohälsa, 
ensamhet och önskan att, oavsett ålder, 
få känna gemenskap. 

I år har vi startat en ”Gå vidare-grupp” 
för oss som behöver stöd för att komma 
vidare i livet. Gruppen leds av vår kyr-
koherde tillsammans med Gun Elidotter 
Blixt, som hörsammade vår fråga i kyrk-
hälsningen och som nu gör ett värdefullt, 
ideellt arbete. I alla barngrupper har vi 
jobbat med frälsarkransen, pärlorna med 
berättelser om hur jag som kristen kan 
finna stöd i livets olika skeden, vilket 
förenar oss och som vi kan dela. Tantio-
rerna möts för att dela gemenskap och 
också för att få lite egen tid, de flesta 

har en sjuk anhörig hemma och kan här 
mötas för att stötta varandra.

Till hösten kommer verksamheten för 
barn och unga att få ett nytt upplägg – 
vi kommer att mötas kring teman som 
lockar, få möjlighet att växa i vår tro 
tillsammans med andra och utforska 
sådant som känns kul; teater/musik/sång, 
skapande/pillande/byggande och mycket 
annat.

”Förr var det kyrkoherden som fick 
driva att vi skulle gå framåt, nu hjälps 
vi tillsammans åt” 

Jag är glad för förtroendet att ha fått 
jobba tillsammans med Dunker-Lilla 
Malma församling. 

Ta vara på möjligheten – håll utkik ef-
ter de mötesplatser som kommer, där Du 
inbjuds att vara med och bidra. Tillsam-
mans är vi församling och färdiga blir 
vi aldrig, men vi kan tryggt lita på att 
Gud går vid vår sida och hjälper oss att 
förstå att ta ett steg i taget och att alla ges 
möjlighet att vara med i sin takt.

Tillsammans säger vi välkommen!

Musik i sommarkväll

Text: Åsa Ingårda

Under sommaren kommer vi som vanligt att ha mycket musik i kyrkan. 
Konserterna är dock inte färdigplanerade ännu, pga osäkerheterna kring 
corona. Håll utkik på hemsidan, facebooksidan och affischeringen för att 
se vilken musik som kommer och på vilken plats konserterna äger rum.
Datumen och tiderna är:

Onsdag 10 juni kl 19  
Midsommardagen lördag 20 juni kl 21 
Onsdag 8 juli kl 19 
Onsdag 22 juli kl 19 
Onsdag 29 juli kl 19 
Onsdag 12 augusti kl 19

Beroende på vilka restriktioner som gäller så kanske vi inte kan ta emot så 
stor publik, men konserterna kommer att sändas på internet för dem som 
inte kan närvara på plats. 
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Pastorsexpeditionen
Tingsgatan 1, 642 60 Malmköping
tel. 0157-200 52, 
dunker-lillamalma.forsamling@svenskakyrkan.se
Exp. tid: mån-fre 10.00-12.00

Vik kyrkoherde Magdalena Öhrling: 072-716 90 22 
magdalena.ohrling@svenskakyrkan.se

Förvaltningschef Sofia Stark: 072-993 84 83 
sofia.stark@svenskakyrkan.se

Bokningsassistent och vaktmästare 
Ove Frank: owe.frank@svenskakyrkan.se

Administrativ assistent Monica Nilsson 
monica.nilsson@svenskakyrkan.se

Informatör och samordnare för mötesplatsen 
Ulrika Knutsson: 070-640 84 52 
ulrika.knutsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare och samordnare för mötesplatsen 
Murhaf Massouh 
murhaf.massouh@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Liv Stenström: 070-355 69 29 
liv.stenstrom@svenskakyrkan.se
Ingrid Glan: 070-677 46 14 
ingrid.glan@svenskakyrkan.se

Församlingsassistenter 
Ulla Bouvin: 072-530 04 55 
ulla.bouvin@svenskakyrkan.se
Katarina Uggla: 072-166 27 57 
katarina.uggla@svenskakyrkan.se

 
Vaktmästare 
Emil Bruce: emil.bruce@svenskakyrkan.se 
Trädgårdsmästare Christina Olsson 
christina.m.olsson@svenskakyrkan.se

För beställning och info om gravvård, se hemsidan 
eller ring till pastorsexpeditionen.

Bokning församlingshem 
Malmköping: 0157-200 52 
Dunker: 073-839 47 38

Kyrkorådets ordförande
Svante Melin 070-340 31 40

Hemsida
www.svenskakyrkan.se/dunker-lillamalma 
www.facebook.com/dunkerlillamalma

Expeditionen: 0157-202 20 
Landsvägsgatan 47, 642 60 Malmköping

Pastor och föreståndare
Agneta Richloow: 070-770 44 86

Vice församlingsföreståndare
Jan Andersson: 073-200 94 70

Ordförande
Britt-Marie Andersson: 076-849 10 00

Kyrkhälsnings redaktion:
Ulrika Knutsson, Ann-Marie Ek, 
Marianne Karlsson, Gustav Andersson, 
Monica Sunde, Ove Frank, Agneta Richloow 
Ansvarig utgivare: Simon Johansson

Vår pastor Agneta Richloow slutar snart sin 
anställning i Equmeniakyrkan och går pension. 
Hon har arbetat i församlingen sen våren 2015. 
Under hennes tid som pastor har gudstjäns-
terna utvecklats liksom integrationsarbetet och 
ekumeniken mellan kyrkorna i Malmköping. 
Agneta har med sin vishet och värme fört 
församlingsarbetet framåt och vi är mycket 
tacksamma för den tid hon varit församlingens 
pastor.

Alla är varmt välkomna att delta när vi tackar 
av Agneta. Det kommer att ske den 14 juni i 
anslutning till den friluftsgudstjänst som är kl 
16 utanför Kyrkans hus. Efter gudstjänsten går 
vi över till Equmeniakyrkan för gemensamt 
fika (om inte annat rekommenderas utifrån 
smittspridningen). Samlingen blir utomhus om 
vädret tillåter. 

Britt-Marie Andersson 
ordf. i Equmeniakyrkan Malmköping

Jag har fått glädjen att vara pastor i 
Equmeniakyrkan Malmköping. För mig 
har det varit en positiv tid och jag kän-
ner mig så tacksam för den tiden. Jag har 
haft möjligheten att få möta nya männ-
iskor i församlingen och i samhället.

Det har varit stort att få finnas med i 
gudstjänsterna, i Språkcaféet, i samtals-
grupper, i samarbetet som vi har med 
Dunker-Lilla Malma församling och inte 
att förglömma gemenskapen med scou-
terna. Scouterna är fulla av energi och 

Fem år med pastor Agneta

Fem år går fort

ute vid scoutplatsen vid Gransjön flödar 
det av kreativitet och iver.

I Malmköping har jag mött människor 
från olika länder och med olika berät-
telser och frågor. Det har varit oerhört 
berikande och jag hoppas att jag på något 
sätt har kunnat tillföra något.

Sommaren kommer men framtiden ter 
sig osäker på olika sätt men vi vet ändå 
att Gud finns där. Det är min styrka.

Jag vill önska er alla Guds välsignelse och 
en skön sommar.

Agneta Richloow



Hänt sedan sist

Sång och spex på Malmakörens årliga musikcafé

Städdag i Equmeniakyrkan

Simon föreläste om sin 
resa till Equador

Barnverksamhetens avslutning med 
egentillverkade frälsarkransar
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