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Ulla lagar borsjtj till torsdagens sopplunch

Rolf och Simon spelar fiolduett på gudstjänst i Dunker 

Trefaldighetstiden - en tid om och 
av växt och mognad. I naturen som 
omger oss men också inom oss - i varje 
kristens enskilda liv. En tid i rörelse, 
en tid för vandring och vila, för törst, 
förväntan och förändring – Ja. Allt 
har sin tid!

I sommar har vi mest ägnat oss åt att 
följa coronavirusets rörelse utan att se, 
höra eller ens känna det och det har 
skrämt oss. Vi har inte kunnat gå ut, 
inte kunnat träffa varandra, inte kunnat 
krama om varandra, våra barn eller barn-
barn. Några av oss har inte haft svårt för 
att leva i detta vacuum men för andra 
har det inneburit isolering och ensamhet, 
frustration och längtan ut ur karantänen.

Nalle Puh, som trots sin lilla hjärna 
är en mycket klok liten björn, råder oss 
att inte underskatta värdet av att Göra 
Ingenting - av att bara ströva omkring 
alldeles ensam, lyssna på allt man inte 
kan höra och bara vara. Inte det lättaste, 
det vet vi.

Kära församling och församlingsbor! 
Med denna Kyrkhälsning välkomnar vi 
er till Trefaldighetens fortsättning med 
gudstjänster, musik, barnverksamhet 
öppen förskola mm. Det mesta är sig 
ganska likt, men i Dunker-Lilla Malma 
församling har det inte stått stilla. 
Tvärtom har det varit ovanligt mycket 

rörelse och det har, av olika skäl, bjudits 
på en hel del förändringar som presente-
ras nedan. Ni som har möjlighet rekom-
menderas också att gå in på vår hemsida 
och läsa där.

Simon Johansson har flyttat norrut 
till Västerås stift och församlingen 
söker hans efterträdare. Under tiden 
har Biskop Johans adjunkt, Magdalena 
Öhrling, och jag, Maria Kollind, till-
fällig tagit herdestaven. Söndagen den 
20 september tackar vi Simon för hans 
tid här och då finns höstens herde på 
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I denna ljuva sommartid 
gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor

plats. Hon heter Louise Linder och kom-
mer närmast från Nynäshamn.

Ulla Bouvin, allas vår Ulla, vår mång-
åriga trotjänare, går i pension och henne 
är församlingen stort tack skyldig, vilket 
hon ska få i samband med gudstjänsten 
den 30 augusti!

Sara Henriksson, kantor i församling-
en sedan mer än trettio år, fick inte vara 
pensionär så länge utan hon kommer un-
der hösten tillbaka på halvtid, eftersom 
Liv Stenström behöver vara ledig och ta 
särskild hand om barn och familj. Ingrid 

Glan arbetar nu på heltid tillsammans 
med Sara.

Åsa Ingårda återvänder! Henne hann 
vi aldrig avtacka och nu hoppas vi att det 
ska dröja.

Tyvärr vågar vi ännu inte bjuda in till 
soppluncher, men vi är angelägna om att 
skapa många mötesplatser där vi gemen-
samt, om än på avstånd, kan ta tag i den 
frälsarkrans som ger oss möjlighet till 
Tro, Hopp och Kärlek. 
 
Maria Kollind

SE VÅRA GUDSTJÄNSTER PÅ NÄTET

Även fortsättningsvis filmar vi och sänder 
alla gudstjänster på församlingens hemsida 
och facebooksida.

Gå in på svenskakyrkan.se/dunker-lillamalma
eller facebook.com/dunkerlillamalma
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Välkommen till en ny termin!

Barnverksamheten
Barnverksamheten är numera i 
församlingshemmet i Malmköping 
och börjar vecka 38. Mer information 
kommer på dopfesten 30 augusti, eller 
håll utkik på facebook och hemsida.

Konfirmander
Välkommen du som är född 2006! 
Söndag 6/9 kl 11-13 i Lilla Malma kyrka, tema "Mer än du tror". Då får du träffa 
ledare och förra årets konfirmander. Sen har vi eftersnack med lunch och prova 
på-konfirmation. Vi berättar om träffarna, torsdagar ett par gånger i månaden, 
och läger. Konfirmationen planerar vi till pingsthelgen 2021.

Barnkören
Repetitioner i församlingshemmet i Malmköping, 
tisdagar 15:00-16:00 med start 15/9. 
Ledare: Ingrid Glan 073-730 56 35.

Malmakören
Repetitioner i Lilla Malma kyrka, 
måndagar 19:00-21:00 med start 7/9 
Ledare: Sara Henriksson 073-096 58 04.

Dunkers Donnor
Repetitioner i församlingshemmet i Malmköping, 
tisdagar 18:00-19:30 med start 15/9. 
Ledare: Ingrid Glan 073-730 56 35.

Dunkers kyrkliga syförening
För info, ring Lilian Edlund 070-250 00 12.

P.g.a corona-pandemin har församlingens Sopplunch och Tantiorer inte 
planerats in ännu. Kören Saraband har uppehåll under hösten.

Allhelgonahelgen

Allhelgona är en fin tid då vi vallfärdar till kyrkogården för att minnas de 
som inte längre är med oss. Vi tror att den där stunden då minnet, sorgen 
och glädjen får finnas som en del av livet är viktig. Därför kommer kyrkor 
och kyrkogårdar i vår församling att vara öppna under fredag och lördag 
i samband med helgen. Vi inbjuder till litet fika, ljuständning, pyssel och 
samtal i kyrkan. På Skogskyrkogården finns också möjlighet att stanna upp 
och ta en varmkorv.

Program och tider under helgen 
Fredag och lördag öppet kl 11-16
Fredag och lördag kl 14.00 Andakt med musik i kyrkorna 
Lördag kl 11.00 Mässa i Lilla Malma kyrka
Lördag kl 18.00 Minnesgudstjänst med musik i Dunkers kyrka
Söndag kl 16.00 Minnesgudstjänst med musik i Lilla Malma kyrka.

Nu sätter våra verksamheter igång igen efter sommaren. Välkomna att vara med!
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SEPTEMBER

Kalendarium

OKTOBER

Sön 6 sept 
13 e. tref.

11:00 Lilla Malma Gudstjänst 
Åsa Ingårda, Ingrid Glan, 
Ulrika Knutsson, konfirmandupptakt

Sön 13 sept 
14 e. tref.

11:00 Dunker Mässa 
Louise Linder

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Jan Andersson

Sön 20 sept 
15 e. tref.

11:00 Lilla Malma Ekumenisk mässa 
Malmakören, Louise Linder,  
avtackning av Simon Johansson

Sön 27 sept 
16 e. tref.

11:00 Dunker Mässa 
Maria Kollind

Sön 4 okt 
Den helige 
Mikaels dag

11:00 Lilla Malma Gudstjänst 
Barnkör, konfirmander,  
Åsa Ingårda, Ingrid Glan, Ulrika Knutsson 

Sön 11 okt 
Tacksägelsed.

11:00 Dunker Skördemässa 
Dunkers Donnor, Louise Linder

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow m.fl.

Sön 18 okt 
19 e. tref.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 

Sön 25 okt 
20 e. tref.

11:00 Dunker Mässa 
Maria Kollind

Sön 1 nov 
Sönd. e. Alla 
helgons dag

16:00 Lilla Malma Minnesgudstjänst 
Malmakören, Maria Kollind

Sön 8 nov 
22 e. tref.

11:00 Dunker Mässa 
Maria Kollind

11:00 Equmenia-
kyrkan

Scoutgudstjänst 
Scouter och ledare medverkar

Sön 15 nov 
Sönd. före 
domsöndagen

11:00 Lilla Malma Gudstjänst 
Barnkören, Åsa Ingårda, 
Ingrid Glan, Ulrika Knutsson

Sön 22 nov 
Domsöndagen

11:00 Lilla Malma Ekumenisk mässa 
Louise Linder

Lör 28 nov 16:00 Lilla Malma Adventskonsert 
Malmakören

Sön 29 nov 
1 i advent

11:00 Dunker Adventsmässa 
Dunkers Donnor, Louise Linder

11:00 Equmenia-
kyrkan

1:a adventsgudstjänst 
Agneta Richloow m.fl.

Sön 30 aug 
12 e. tref.

10:00 Lilla Malma Gudstjänst och dopfest 
Louise Linder, avtackning av Ulla Bouvin

NOVEMBER

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

Fre 30 okt 14:00 Lilla Malma Andakt

14:00 Dunker Andakt

Lör 31 okt 
Alla helgons 
dag

11:00 Lilla Malma Mässa 
Louise Linder 

14:00 Lilla Malma Andakt

14:00 Dunker Andakt

18:00 Dunker Minnesgudstjänst 
Dunkers Donnor, Louise Linder
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Dopfest i Lilla Malma kyrka

Söndag 30 augusti kl 10-13 bjuder vi in alla åldrar till Dopfest i Lilla Malma 
kyrka under ledning av Louise Linder, som kommer att vara vår kyrkoherde 
under hösten. Och varför just dopfest? Jo, dopet är utgångspunkten för vårt 
liv i församlingen, vilket sedan 
bekräftas genom konfirmationen. 
Detta vill vi fira genom att dela ut 
en bibel till alla barn i församlingen 
som fyller 6 år 2020. Därefter blir det 
kyrktacos för alla med eftersnack i 
mindre grupper, då vi berättar mer 
om höstens olika verksamheter, bl a 
dopprojektet i Strängnäs stift, som vi 
deltagit i under ett år.

Församlingsassistent Ulla Bouvin ska sluta sitt arbete i församlingen så vi passar 
också på att säga tack till henne.

DOPET har TILLITEN och 
KÄRLEKEN som GRUND 
Dopet är en helig handling, ett 
sakrament, det synliga tecknet för vår 
kyrkas hopp och bön till den Gud som 
är Kärlek och som vi förväntar oss allt 
gott ifrån. Dopet är att i en offentlig rit 
ta emot sitt liv och sitt barns liv som en 
gudomlig gåva i det mysterium av liv 
som är Skapelsens.

DOPET är en TRADITION 
för LIVET 
Enligt kristen tradition är det i treenig 
Gud som världen har sitt ursprung, 
sitt nu och sin framtid. Människan 
formar och gestaltar sina liv som svar 
på Guds skapande möjligheter. I riten, 
dopgudstjänsten, kommer detta till 
uttryck genom vattnet, orden, sången 
och bönen. 

DOPET får KONSEKVENSER  
som en livslång del i ett nätverk av rela-
tioner. Barn och vuxna, små och stora, 
unga och gamla, som alla har sin dju-
paste förankring i Skapelsens mysterium 
och Skapelsens sakrament. 

DOPET KONSTITUERAR KYRKAN 
som är de döptas gemenskap, punkt slut.

KONFIRMATIONEN 
Konfirmationen är att bekräfta sitt dop. 
Det lilla dopbarnet i sin långa vita klän-
ning har efter några år vuxit i den och 
efter åk 7, när de flesta slutade skolan förr 

i tiden och inte studerade vidare, började 
vuxenlivet. Då var man stor nog att lära 
sig Luthers lilla katekes utantill! Även om 
man inte förstod vad man läste.

Idag ser konfirmandtiden mycket an-
norlunda ut. Det är fortfarande en 
bekräftelse av dopet. Att efter en tid 
tillsammans med unga ledare, lärare och 
andra viktiga vuxna få säga ja, eller nej, 
till ett sammanhang där man som män-
niska känner sig älskad, respekterad och 
trygg – där man inte behöver vara någon 
annan än den man innerst inne är.

I det sammanhanget finns också GUD. 
Över, under, framför och bakom. Alltid. 
I med- och motgång, i uppförsbackar 
och svåra utförslöpor. Man skulle kunna 
säga att man får vingar som bär.

Pst – bra att veta: du måste inte säga ja 
till konfirmationen om du inte vill. Kan-
ske har du ändå fått med dig nåt som 
kan vara bra att ha!

Maria Kollind

Önskad
Det är fantastiskt att du finns!

Vem är du? Vad vill du? Vad tror du?
Ditt liv är viktigt. Det är det enda du har.

Och mycket mer än vad du tror
Och mycket är INTE som du tror

Hela världen är en rad obegripliga underverk!
Men vi ser dem inte för att vi är så vana vid dem.

Ibland är det härligt att leva. Ibland är livet ett helvete.
Varför är det så? 

Vad är rätt och vad är fel. Vad är sant och vad är falskt? 
Vad är ont och gott, ljust och mörkt?
Kan det inte bara vara ljust och gott?

Var inte rädd. Det finns en massa hemliga tecken!
Var med och leta efter dem! Tillsammans!

Det finns många vägar!
Vill du veta vilka?
Följ med och se!

Dopet och konfirmationen
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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 Louise Linder: 072-716 90 22 
louise.linder@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
Sara Henriksson: 073-096 58 04 
kantor.sara@hotmail.com
Ingrid Glan: 070-677 46 14 
ingrid.glan@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent 
Katarina Uggla: 072-166 27 57 
katarina.uggla@svenskakyrkan.se

Verksamhetsledare 
Åsa Ingårda: 072-716 38 65 
asa.ingarda@svenskakyrkan.se

Vaktmästare 
Emil Bruce: emil.bruce@svenskakyrkan.se

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

För information om gravvård, se hemsidan eller 
ring till pastorsexpeditionen.

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 
Församlingsföreståndare vakant

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, Sara Henriksson, Ingrid Glan 
Ansvarig utgivare: Maria KollindKurspass - "Ledarskap"

Avslutningsceremonin - Utdelning av intyg och märke

Jag och Alvin Gindemo från Equme-
niascouter Malmköping, gick scoutle-
darutbildningen Ska’ ut, Grön del (dvs 
den första av tre kurser) under vecka 30 
i Torsby, Värmland på Ladtjänstorp. Vi 
var totalt 11 deltagare - från Malmkö-
ping, Eskilstuna, Skåre och Svanskog, 
som delades upp i två patruller med 
två handledare vardera. Vi delades upp 
efter region, sov separat (de flesta sov i 
hängmatta), vistades alltid utomhus (även 
när det regnade under kurspassen, men 
de hade ett stort tält som gav oss tak) och 
man fick även möjlighet att tvätta sig i 
riktig dusch varannan dag, vilket inte hör 
till det vanliga - bara för att det skulle 
vara så corona-säkert som möjligt.

I patrullerna byggde vi Värmlandskök 
och vindskydd första dagen som var ett 

krav i grön del, där vi bl.a. lagade och åt 
vår frukost och ett till mål om dagen (det 
andra målet tog kökspersonalen hand 
om). Alla fick för en dag ansvaret att vara 
ledare för sin patrull och alla behövde 
hålla en andakt.

Kurspassen var dock för båda patrullerna 
tillsammans och var väldigt lärorika - de 
handlade om allt från projektmetodik till 
sjukvård till bibelstudium.

På onsdagen hade vi en dagsvandring 
som man i patrullen skulle planera och 
utföra, och på fredagen skulle vi tillsam-
mans med den andra patrullen reparera 
en bro under projekttiden, som också 
ingick i kraven för grön del. Allt detta 
gjorde vi och mycket mer, för vi hade 
totalt 80 timmar kurspass och praktik 
under dessa dagar, vilket innebär i ge-
nomsnitt 16 timmar kurspass och praktik 
varje dag i totalt 5 dagar! Intensivt men 
roligt på samma gång!

Vi har fått lite hemuppgifter som ska 
göras innan den andra kursen (gul del) 
ska utföras i början på nästa år. Bl.a. har 
vi i uppgift ”att utvecklas och utmanas” 
och att gå en ”trygga möten”-kurs.

Nu ser vi fram emot att få träffa alla 
vänner igen och fortsätta utvecklas och 
snart bli färdiga scoutledare.

Thea Eklånge

Scouter på ledarutbildning



Hänt sedan sist Sommarkyrka med fika och 
fotoutställning

Midsommarkonsert med cello, körsång och solister

Sommarkollo i augusti

Gudstjänsterna filmas för att 
sändas på nätet

Equmeniascouterna på scoutläger i Uskavi
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