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Text: Louise Linder

Vår tid är nu

Söndag 6 december kl 17:00 i Dunkers kyrka

Mässa med mottagning av kyrkoherde Erika Nyman
Gudstjänsten leds av biskop Johan Dalman m.fl. 

Sång av Dunkers Donnor.

Pga av Corona är det begränsat hur många som kan vara i kyrkan.

”Vår tid är nu” heter en TV serie som 
visades för några år sen och som handlar 
om efterkrigstiden. Det slog mig härom-
dagen då jag såg ett avsnitt att mycket 
av det som hände då händer nu. Men 
idag ännu mer tillspetsat, nu vet vi så 
mycket mer om klimatförändringar och 
den snabbt utvecklade informations- 
och kommunikationstekniken som har 
skapat både mer närhet mellan männ-
iskor och länder och samtidigt ett större 
avstånd. Människor som motarbetar 
demokrati och alla människors lika värde 
existerar i ännu högra grad nu än då. Vi 
har drabbats av en pandemi som har på-
verkat hela världen. Pandemin har både 
fört människor närmare varandra och 
längre ifrån varandra. ”Jag ska förinta 
alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i 
Jerusalem. Krigets vapen skall förintas.” 
Så står det i den gammaltestamentliga 
texten för 1 Advent. Vapnen vi har i dag 
är mycket mer sofistikerade och kan 
förgöra allt och alla på en gång.
 
Vart är världen på väg?  
Stanna upp precis där du är nu för din 
tid är nu. Bort med alla måsten, all jul-
stress, din tid är nu. Var i livet befinner 
du dig? Är du mitt i förändring? Har du 

stagnerat? Lever du i frid med dig själv 
och din omgivning? Agerar du i dina 
sammanhang för att få världen bättre?

Adventstiden handlar om längtan och 
väntan. Ordet Advent betyder ankomst 
och vi väntar på det lilla barnet som ska 
födas i Betlehem. ”Ropa ut din glädje, 
dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, 
din konung kommer till dig.” Har du 
någon glädje att ropa ut? Hittar du den 
där underströmmen av glädje i livet?

Jag lyssnade på en intressant kvinna 
som berättade att hon kommit till USA 
med sin familj från Egypten i samband 
med sexdagarskriget. En morgon gick 
hon till skolan precis som vanligt och 
så slängdes en bomb. Hon vände sig om 
och såg skolhuset och alla kamrater för 
sista gången och sedan sprang hon. Fa-
miljen kom som flyktingar till USA och 
i dag är hon med och utvecklar några av 
de största företagen i Silicon Valley. Vad 
är det som avgör att vi lyckas? För vissa 
handlar det om att kunna springa fort. 
För andra att satsa på studier och utbild-
ning. Vilka steg kan du ta för att kunna 
leva nu? Din tid är nu!

 
Med en önskan om en ljus adventstid.
Louise Linder, präst

Hej

Det är jag som är Erika Nyman! Ny kyrko-
herde här i Dunker-Lilla Malma församling från 
och med den 1 november. Jag är så glad och 
tacksam för förtroendet och ser verkligen 
fram mot detta.

Jag bor i Nyköping tillsammans med min man 
Ove och våra två barn Filip och Jakob! Jag 
prästvigdes för 20 år sedan och har arbe-
tat i Strängnäs stift förutom de senaste 2,5 
åren, då jag arbetat i Stockholm i S:t Matteus 
församling. Det känns väldigt fint att komma 
hem till Strängnäs stift igen och särskilt till 
Dunker-Lilla Malma församling. Jag ser fram 
mot att lära känna församlingen och bygden 
och tillsammans med alla goda krafter jobba framåt! 

Det är en stor förmån att få arbeta med det som är mitt största intresse. 
Men ibland gör jag annat. Då kan man hitta mig på gymmet, eller i diverse 
fäktsammanhang, eller på resande fot med familj och vänner, eller i köket 
bland bunkar och karotter, eller vid havet läsande ännu en bok.

Från och med november kommer en säker plats att hitta mig vara Dunker-
Lilla Malma församling. Jag ser fram mot att träffa dig, hör gärna av dig! 

Vi ses! Gud välsigne dig! 
Hälsar Erika!
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13 december: Luciasing-along med musiker 
från Åsa folkhögskola

Juldagen: Julkonsert med Malmakören

Sånger vid grantändningen 
Lördag 28/11 17:00 
på torget i Malmköping 
Malmakören sjunger när julgranen tänds. 
Obs! I år blir det ingen adventskonsert i 
kyrkan.

"Sing-along" med luciasånger 
Söndag 13/12 16:00 
i Lilla Malma kyrka 
Musiker från Åsa folkhögskola

Mariamässa 
"Ett skepp kommer lastat" 
Söndag 20/12 11:00 
i Lilla Malma kyrka 
Maria Kollind och sånggrupp

Samling kring krubban 
Julafton 24/12 11:00 
i Dunkers kyrka 
Sång av Emilia Utter, Tea Utter 
och Sara Henriksson

Musik i vår församling
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Konserterna arrangeras 
i samarbete med

Midnattsmässa 
Julafton 24/12 23:00 
i Lilla Malma kyrka 
Julkören

Julkonsert "O helga natt" 
Juldagen 25/12 18:00 
i Lilla Malma kyrka 
Malmakören, 
solosång: Sara Henriksson, 
piano: Gustav Andersson

Nyårskonsert 
Nyårsafton 31/12 15:00 
i Dunkers kyrka 
Dunkers Donnor, Simon Stålspets

"Vi sjunger ut julen" 
Trettondagen 6/1 18:00 
i Lilla Malma kyrka 
Malmakören

Pga Corona har vi begränsat antal platser 
i kyrkan. 

Vi kan med glädje hälsa Erika 
Nyman välkommen som ny 
kyrkoherde i vår församling. Erika 
tillträdde tjänsten 1 november 
2020.

Erika har varit präst i 20 år 
och har goda erfarenheter som 
kyrkoherde. Erika kände till 
vår församling sedan hon under 
sin utbildning praktiserade här 
och tyckte mycket om såväl 

församlingen som trakten, 
varför hon sökte den 
ledigförklarade tjänsten.

Vi är mycket glada över 
att få förmånen att hälsa 
Erika välkommen i vår 
församling och ser mycket 
positivt på framtiden. 
 
Svante Melin, 
ordförande i kyrkorådet

Ny kyrkoherde i Dunker-Lilla Malma församling

KYRKOVAL 
19 SEPTEMBER 2021

Vill Du påverka församlingens 
framtid? Vi behöver kandidater 
till Kyrkofullmäktige. Vill Du 
ställa upp i kyrkovalet och 
församlingsarbetet?

Hör av dig till: 
Pastorsexp. 0157-200 52 eller  
Helena Huhta 070-265 94 07

LÅT OSS HÅLLA KONTAKTEN!

Sätten att mötas har förändrats under 2020. 
Vi kanske inte möts som förr i affären eller 
när vi är på väg för att fika med någon, men 
låt oss hålla kontakten! Brev, telefonsamtal, 
sms, e-post, sociala medier, ja låt oss 
använda det vi känner oss mest bekväma 
med för att hålla kontakten, också när vi 
behöver hålla fysisk distans.

Varje vecka kommer också en ny 
hälsning inför helgen på församlingens 
facebooksida, vi hoppas att du ska tycka om 
den!

Vi fortsätter att vara tillgängliga och vill du 
ha kontakt så hör gärna av dig! Enklast är 
via telefon eller e-post eller i samband med 
våra gudstjänster! 
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DECEMBER

Kalendarium

JANUARI

Sön 6 dec 
2 i advent

17:00 Dunker Mässa med kyrkoherdemottagning 
Dunkers Donnor, biskop Johan Dalman

Sön 13 dec 
3 i advent

11:00 Lilla Malma Familjegudstjänst 
Barnverksamhetens terminsavslutning 
Erika Nyman

16:00 Lilla Malma Sing-along med luciasånger 
Musiker från Åsa folkhögskola

Sön 20 dec 
4 i advent

11:00 Lilla Malma Ekumenisk Mariamässa 
"Ett skepp kommer lastat" 
Sånggrupp, Maria Kollind

Tor 24 dec 
Julafton

11:00 Dunker Julbön - Samling kring krubban 
Sång: Emilia Utter, Tea Utter och 
Sara Henriksson. Erika Nyman

23:00 Lilla Malma Midnattsmässa 
Julkören, Maria Kollind

Fre 25 dec 
Juldagen

07:00 Dunker Julotta 
Dunkers Donnor,  
Solist: Per-Olov Andersson. Erika Nyman

09:00 Equmenia-
kyrkan

Julotta 
Rimon Murad m.fl.

18:00 Lilla Malma Julkonsert "O helga natt" 
Malmakören, Erika Nyman

Lör 26 dec
Annandag jul

11:00 Dunker Mässa 
Erika Nyman

Lör 28 nov 17:00 Torget i 
Malmköping

Sånger vid grantändningen 
Malmakören

Sön 29 nov 
1 i advent

11:00 Dunker Mässa på 1:a advent 
Malmakören, Louise Linder, Erika Nyman

11:00 Equmenia-
kyrkan

1:a adventsgudstjänst 
Agneta Richloow m.fl.

Fre 1 jan 
Nyårsdagen

18:00 Lilla Malma Mässa 
Erika Nyman

Sön 3 jan 
Sönd. e. nyår

11:00 Dunkers 
församlingshem

Cafégudstjänst 
Erika Nyman

Ons 6 jan 
Trettonded. jul

11:00 Dunker Mässa 
Erika Nyman

18:00 Lilla Malma "Vi sjunger ut julen" 
Malmakören, Erika Nyman

Sön 10 jan 
1 e. trett.d.

11:00 Lilla Malma Mässa 
Erika Nyman

Sön 17 jan 
2 e. trett.d.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
Erika Nyman, Rimon Murad

Sön 24 jan 
3 e. trett.d.

11:00 Lilla Malma Mässa 
Erika Nyman

Sön 31 jan 
Septuagesima

11:00 Dunker Mässa 
Erika Nyman

11:00 Equmenia-
kyrkan

Andakt 
Equmeniakyrkans årsmöte

Julafton: Samling kring krubban 20 december: Mariamässa

Sön 27 dec 
Sönd. e. jul

11:00 Lilla Malma Mässa 
Erika Nyman

Tor 31 dec 
Nyårsafton

15:00 Dunker Nyårskonsert 
Dunkers Donnor, Simon Stålspets 
Erika Nyman

17:00 Lilla Malma Nyårsbön 
Erika Nyman

OBS! Pga situationen med Corona är det osäkert om vi kommer att kunna genomföra  
allting som planerat. Håll utkik i övrig annonsering och på församlingens hemsida!



Sön 7 feb 
Kyndelsmässo-
dagen

18:00 Lilla Malma Ljusmässa 
Erika Nyman

Sön 14 feb 
Fastlagssönd.

11:00 Lilla Malma Ekumenisk mässa 
Rimon Murad, Erika Nyman

Ons 17 feb 
Askonsdagen

18:00 Lilla Malma Askonsdagsmässa 
Erika Nyman

Sön 21 feb 
1 i fastan

11:00 Dunker Mässa 
Erika Nyman

Sön 28 feb 
2 i fastan

11:00 Lilla Malma Mässa 
Erika Nyman

FEBRUARI

Det går bra att ringa efter kyrktaxi för den som bor i församlingen: 0157-224 44.

I grundskötselavtal ingår:
• Kantklippning (trimning) runt 

gravvård och rabatt
• Klippning av gräs på gravplatsen 

samt skötsel av grusgrav
• Vår- och höststädning
• Vissna blommor i vas tas bort
• Enkel justering av gravvård

Ettårsavtal mot årlig faktura:
Enkelgrav, urngrav 210 kr
Dubbelgrav 310 kr

Planteringsavtal kan tecknas som 
komplement till gravar med grundskötsel. 
I planteringsavtal ingår:

• Vårplantering
• Sommarplantering
• Byte av jord
• Fortlöpande skötsel och vattning

Ettårsavtal mot årlig faktura:
Enkelgrav, urngrav 530 kr
Dubbelgrav 530 kr

Det går även att beställa:
Höstljung 80 kr/st
Granris 80 kr/st
Gravdekorationer 220 kr/st
Gravljus inkl. tändning 80 kr/st
Tvätt av gravvård 400 kr/tim

Kontakta pastorsexpeditionen vid 
önskemål om skötsel. Vid årets slut 
sker en automatisk årlig förlängning 
tills avtalet sägs upp. Faktura skickas ut 
årligen.

Coronaanpassad körrepetition i hembygdsgården

Coronatider
Alla är vi drabbade av restriktionerna. 
Så också församlingens verksamheter. 
En del har fått ställas in eller ställas om, 
men intentionerna har varit att försöka 
hålla våra mötesplatser öppna, fast med 
anpassningar. 

Öppna förskolan har träffats i lekparker 
i köpingen med vagnen lastad med fika. 
Miniorer och juniorer har byggt ”in-
sektshotell” utomhus och Malmakörens 
många medlemmar har, efter att ha övat 
ute, delat in sig i grupper och övat i kyr-
kan och Stadshusets stora sal. Donnor 
och barnkör övar vidare. Föräldragrupp, 
läxhjälp och en nystartad samtalsgrupp 
håller igång med anpassning till läget. 
Planer för hur soppluncherna ska kunna 
tas upp igen smids. 

Gudstjänster har hållits hela tiden, 
ibland ute, annars i våra luftiga kyrkor, 
där varannan bänkrad varit förtejpad 
och handspriten varit nära till hands. 
Församlingen har också filmat en del 
gudstjänster och sänt dem på hemsidan 
och facebook. 

Många mår dåligt av den långa 
isoleringen. Många mister arbetet och 
får en ekonomiskt utsatt situation. Vi 
i församlingen försöker hitta sätt att 
umgås, för samtal och stöd. Behöver du 
få prata så ring exp. 0157-200 52 eller vår 
kyrkoherde på 072-716 90 22.

Låt oss hjälpas åt att hålla ut.

Sara Henriksson

Priser för gravskötsel

DUNKERS KYRKLIGA SYFÖRENING

Vi kan inte genomföra syföreningsauktionen coronaåret 
2020. Ett sorgligt beslut i vår 117 år gamla verksamhet. Vi 
önskar nya medlemmar välkomna till kommande år!

För info, kontakta ordförande Lilian Edlund 070-250 00 12. 
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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

Kyrkoherde Erika Nyman: 072-716 90 22 
erika.nyman@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

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 
equmeniakyrkan.malmkoping@gmail.com 
kyrktorget.se/equmeniakyrkanmalmkoping 
Bankgiro 611-5416, Swish 123 214 80 05

Församlingsföreståndare 
Rimon Murad: 073-701 50 21 
Ons-tor från kl 12 är Rimon i Equmeniakyrkan

Vice församlingsföreståndare
Jan Andersson: 073-200 94 70

Ordförande
Britt-Marie Andersson: 076-849 10 00

Kyrkhälsnings redaktion:
Ulrika Knutsson, Ann-Marie Ek, Ove Frank,
Marianne Karlsson, Gustav Andersson, 
Monica Sunde, Sara Henriksson, Ingrid Glan 
Ansvarig utgivare: Erika Nyman

Ny pastor i Equmeniakyrkan

ACT SVENSKA KYRKANS JULINSAMLING 2020 
”Bryt en tradition – för alla flickors rätt till 
ett värdigt liv”

Årets julinsamling handlar om skadliga 
traditioner som miljontals flickor drabbas 
av - bara för att de är flickor.

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra 
tydligt under julen, vår största kristna 
högtid. Traditioner är invanda seder och 
bruk, språk och värderingar som förs 
vidare från generation till generation. 
Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, 
oavsett var i världen vi lever.  

Men en del traditioner är skadliga. Tvångs-
äktenskap, könsstympning och andra 
övergrepp drabbar många flickor runtom 
i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 
flickor bort, en del inte äldre än 10 år. Var 
tredje flicka och kvinna utsätts för våld un-
der sitt liv – bara för att hon är flicka.

Tillsammans med andra kyrkor, organisa-
tioner och tusentals frivilliga arbetar Act 
Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, 
där flickor och kvinnor kan göra sina egna 
val.

Swisha din gåva till 900 1223

Equmeniakyrkan har varit utan pastor sen Agneta 
Richloow slutade i början på sommaren. Det är där-
för glädjande att det nu har löst sig för församlingen 
och att det åter finns en pastor på plats. 

Sen den 1 november är Rimon Murad Equmenia-
kyrkans nya pastor. Han har tidigare arbetat heltid i 
Mariakyrkan, Katrineholm men går nu ner i arbets-
tid där och kommer att dela sin tid mellan de båda 
kyrkorna.

Rimon Murad har sina rötter i Syrien men kom till 
Sverige tillsammans med sin familj år 2011. Han har 
teologisk utbildning från Libanon och Jordanien samt 
från Teologiska Högskolan i Stockholm. Rimon bor 
utanför Katrineholm tillsammans med sin fru och 
deras tre söner.

Vi hälsar Rimon Murad varmt välkommen! 
Britt-Marie Andersson, ordf. Equmeniakyrkan

Under hösten har kyrkans Miniorer och 
Juniorer byggt insektshotell. De sitter nu uppsatta 
utanför kyrkans hus samt bakom granhäcken 
bakom Skogskyrkogårdens vaktmästarhus. 
Efter höstlovet möts miniorerna kring temat 
julkrubban och vi avslutar terminen tillsammans 
tredje advent.

Vi är glada över att så många barn kommer till 
vår verksamhet!
Åsa Ingårda

Rimon Murad
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Fiolspel på avtackningen av Simon

Medarbetarutflykt till Eriksbergs slott

Återsamlingsläger för årets konfirmander

Ulla tackades av efter många år 

i församlingen

Gospelkör i den ekumeniska gudstjänsten
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