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Dunkers Donnor sjunger  
      vackra Mariasånger 26mars 

Foto: Sara Henriksson
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Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte 
nån sätter fart. Orden känner vi igen från 
Astrid Lindgrens Idas sommarvisa. Och just 
den visan passar bra denna tid på året, då 
många av oss ser fram emot våren, ljuset och 
värmen. Våren är för många av oss en in
tensiv och lite av nyorinteringens tid, detta 
år också för mig och för er som församling. 
Jag börjar som ny präst och som kyrkoherde 
i församlingen! Och vem är då jag – Simon 
Johansson? Kortfattat, jag är 41 år och bor, 

och kommer bo, i Katrineholm. Jag kommer 
senast från en tjänst som församlingspräst 
i Julita, som ingår i Katrineholmsbygdens 
församling.

Sörmland är hemma för mig på många 
sätt. Här har jag bott stora delar av mitt 
vuxna liv, men ursprungligen kommer jag 
inte härifrån utan från Osby i nordöstra 
Skåne, där delar av min släkt fortfarande 
bor kvar. Efter några års studier och arbete 
började jag läsa teologi och prästvigdes så 
småningom för Växjö stift. Jag tjänstgjorde 
första tiden som präst i småländska Vet
landa. Men livet har sina vändningar och 
ganska snart hamnade jag i Sörmland och 
fick tjänst i Strängnäs Domkyrka, där jag 
tjänstgjorde som komminister under några 
år. Det var fina år inte minst med tanke på 
församlingens rika och varierande guds
tjänstliv.

Ibland vill man vidga perspektiven och 
fördjupa sig på olika sätt. Efter några år 
som renodlad församlingspräst ville jag ar
beta mot människor i arbetslivet, och det 
fick jag som polispräst i Örebro. Det blev 
flera intressanta år som gett mig många 
erfarenheter som jag tar med mig också när 
jag kommer till er. 

När jag inte arbetar uppskattar jag att vara 
i naturen på olika sätt. Jag tycker om att 
cykla, det är både bra motion men också ett 
tillfälle att se lite mer av naturen. Vintertid 
åker jag gärna skidor om det finns förut
sättningar för det. Jag spelar också fiol och 

Simon Johansson, ny kyrkoherde!

Simon Johansson
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får jag välja blir det svensk folkmusik. Får jag välja 
en middag, blir det ofta någon fiskrätt, gärna någon 
form av lax.

Jag ser fram emot att komma till Dunker och 
Malmköping med omnejd. Jag uppskattar den anda 
av samverkan som jag tycker mig se och vill gärna 
bygga vidare på den. Kyrkan ligger också bokstav
ligen ”mitt i byn”. Det är bra för Kyrkan skall finnas 
mitt i byn, mitt i samhället.

Jag tror att för många av oss är kyrkan en älskad 
byggnad, ibland mycket gammal, med både inre och 
yttre skönhet. Men den är mer, rymmer en levande 
tradition, som man kan få upptäcka mer av. Gå gärna 
in i din kyrka någon gång! Du kommer upptäcka att 
du inte är ensam om att göra det. Många människor 
går dit, tänder ett ljus, lyssnar på musik och deltar i 
någon gudstjänst. Ett tillfälle att besöka kyrkan är i 
påsk, en av året större högtider. Påsken har ett före 
och ett efter. Ett före  en tid att ställa de stora frå
gorna om livet, Gud, meningen och framtiden. Men 
också ett efter, efter sorg och död  livets och glädjens 
fest. Jesus har uppstått, ett hoppfyllt evangelium – 
Herren lever våga tro det! (Psalm 155)

Simon Johansson

Kyrkoval 17 september 2017
Vill Du påverka församlingens framtid?

Vi har en demokratisk kyrka, som förutsätter att medlemmarna engagerar sig och 
tar ansvar. Vi önskar att fler församlingsbor vill delta i olika församlingsuppgifter 
och aktiviteter.  Tag Din chans att påverka!

Mer info om valet och kandidater till Kyrkofullmäktige i 
kommande nummer av Kyrkhälsning.

Hör av Dig till: 
Pastorsexp. 0157-20052, 
Marina Östmark 073-9073497,  
Marianne Karlsson 0157-22154

Dunkers kyrka 
Söndag 12 mars 11:00

FESTMÄSSA 
med installation av 

kyrkoherde  
Simon Johansson

Gudstjänsten leds av 
biskop Johan Dalman m.fl.  

Musik med 
Malmabygdens Spelmän, 

Malmakören,  
Dunkers Donnor.
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Musik i vår församling

Musikcafé med tårtbuffé 
Lördag 11/3 15:00 i Malmköpings stadshus 
Malmakören sjunger och spexar. 
Inträde: 100 kr

Mariasånger 
Söndag 26/3 11:00 i Dunkers kyrka 
Mariagudstjänst med Simon Johansson och 
Dunkers Donnor.

Musik på Långfredagen 
Fredag 14/4 18:00 i Lilla Malma kyrka  
Malmakören sjunger musik av de gamla 
mästarna.

Vårsånger under balkongen 
Söndag 30/4 20:30 
utanför Malmköpings stadshus 
Valborgsmässosång med Malmakören

Gammaldags marknad
Lördag 27/5

10:00 i Lilla Malma kyrka
Morgonbön med Simon Johansson

12:00 vid kyrktältet utanför kyrkan 
Flens Blåsorkester underhåller

12:30 i Lilla Malma kyrka 
Lunchmusik med Malmabygdens 
Spelmän

14:00 vid kyrktältet 
Malmakören sjunger sånger ur 
"Balladen om Rut"

Teaterprojekt: Balladen om Rut

En kall vinterdag samlades Malmakören i Björndammens 
masugn där vi ska framföra ”Balladen om Rut”. Trots kylan tog 
inspirationen fart. Premiär lördag 26 aug! Följ oss på Facebook!
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Dunkers kyrkliga syförening tackar alla som bidrog till det goda 
 resultatet vid syföreningsauktionen: 31 650 kr!

Pengarna har bl a fördelats till Svenska kyrkans internationella arbete, 
Stadsmissionen, Noaks ark, Barncancerfonden, Rädda barnen, Dunkers 

friskola samt 11 000 kr till Föreningen Dunkers församlingshem. 

Diakonalt samarbetsprojekt

Nu när mitt projekt efter tre månader går mot sitt slut är det 
dags att sammanfatta vad vi gjort hittills.

Uppdraget gick ut på att utveckla den befintliga mötesplatsen 
med språkkafé och se möjligheterna till att skapa ett arbets
integrerat socialt företag av verksamheten.

Vi har för avsikt att starta ett kafé med Fair Trade och eko
logiska produkter där de som står längst ifrån den ordinarie 
arbetsmarknaden skall få en chans att arbeta i olika former. 
Där skall vi erbjuda offentliga aktörer möjlighet att placera 
människor i arbetsträning, praktik eller som ersättning till 
daglig verksamhet. I anslutning till kaféet skulle en biblioteks
del kunna inrymmas med datormöjligheter, kurser och medborgarstöd. 

Vi har intervjuat företagare och föreningar i Malmköping och vi har arbetat med mål
grupperna, vi har träffat många från både politiken och förvaltningarna i vår kommun 
och fått positiv respons. Mötesplatsen kan bidraga till ortsutveckling och integration. 
Samhällsnyttan vid ett lyckat projekt är mycket stor. Församlingen får en möjlighet 
att flytta ut en del av sin diakonala verksamhet och träffa samt hjälpa människor som 
behöver stöd.

Vi har skickat in ansökan till allmänna arvsfonden för ett treårigt projekt och kommer 
också att skicka in ansökan till Leader. Just nu så har vi fått projektmedel beviljade från 
Stiftet och även från kommunen för att fortsätta projektet framåt samt testa lite med ett 
sommarkafé.

Jag kommer att fortsätta ingå i projektets interimstyrelse och följa det med stort 
intresse. Det har varit otroligt intressant att arbeta med detta och mycket positivt i alla 
delar.

Kenneth Andersson, Projektsamordnare

Kenneth Andersson
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MARS

Kalendarium

Sön 5 mars 
1 i fastan

11:00 Församlings-
hemmet i  
Malmköping

Hälsogudstjänst 
Simon Johansson

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

Lör 11 mars 15:00 Malmköpings 
stadshus

Musikcafé med tårtbuffé 
Malmakören

Sön 12 mars 
2 i fastan

11:00 Dunker Festmässa med installation av  
kyrkoherde Simon Johansson 
Malmabygdens spelmän, Malmakören, 
Dunkers Donnor.
Biskop Johan Dalman m.fl. 
Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet

Sön 19 mars 
3 i fastan

11:00 Lilla Malma Söndagsmässa 
Simon Johansson, sång: Gisela Walter

11:00 Equmenia-
kyrkan

Vi delar bibelord 
Sanna Lundblad

Sön 26 mars 
Jungfru Marie 
bebådelsedag

18:00 Dunker Mariagudstjänst 
Dunkers Donnor, Simon Johansson

Sön 2 april 
5 i fastan

11:00 Lilla Malma Söndagsmässa 
Anders Lagbo

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

Sön 9 april 
Palmsönd.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
Saraband, Simon Johansson, 
Britt-Marie Andersson

APRIL
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12-17 april: Påskens gudstjänster, andakter och musik

Ons 12 april 19:00 Lilla Malma Andakt i stilla veckan 
Simon Johansson berättar om påskens 
traditioner.

Tor 13 april 
Skärtorsdagen

19:00 Lilla Malma Skärtorsdagsmässa 
Dunkers Donnor, Simon Johansson

Fre 14 april 
Långfredagen

18:00 Lilla Malma Långfredagsmusik 
Malmakören, Maria Kollind

Sön 16 april 
Påskdagen

11:00 Dunker Påskdagsmässa 
Malmakören, Simon Johansson

11:00 Equmenia-
kyrkan

Uppståndelsegudstjänst 
Lasse Polbäck m.fl.

Mån 17 april 
Annandag 
påsk

11:00 Lilla Malma Gudstjänst med Emmausvandring 
på kyrkogården eller i kyrkan 
Simon Johansson

Lör 22 april 09:30 Equmenia-
kyrkan

Färgresan med Margareta Mörling 
Frukost och föreläsning

Sön 23 april 
2 i påsktiden

11:00 Lilla Malma Familjegudstjänst 
Barn- och ungdomskörerna, Petter 
Wingren

Sön 30 april 
3 i påsktiden

11:00 Dunker Söndagsmässa 
Simon Johansson

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med Tanzania i fokus 
Maria Öhrvall

20:30 Utanför  
Malmköpings 
stadshus

Vårsånger under balkongen 
Malmakören
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Lör 6 maj 18:00 Equmenia-
kyrkan

Se på din värld 
Immanuelskyrkans kör från Borås

Sön 7 maj 
4 i påsktiden

11:00 Lilla Malma Söndagsmässa 
Gospelkör, Simon Johansson

Sön 14 maj 
5 i påsktiden

11:00 Lilla Malma Ekumenisk gudstjänst 
Ungdomskören, Agneta Richloow, Mats 
Blomqvist

Sön 21 maj 
Bönsöndagen

11:00 Dunker Söndagsmässa med besök av 
Gideoniterna 
Simon Johansson

15:00 Grinda Equmeniakyrkan och Folkkyrkans 
sommarfest! 
Tillsammans med scouterna

Tor 25 maj 
Kristi himmel-
färds dag

08:00 Ivars Hage Gökotta 
Simon Johansson

Lör 27 maj 10:00 Lilla Malma Gammaldags marknad: 
Ekumenisk morgonbön 
Simon Johansson m.fl.

12:00 Tältet utanför 
kyrkan

Musik med Flens blåsorkester

MAJ

27 maj: Gammaldags marknad med musik vid tältet utanför kyrkan
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Med reservation för eventuella ändringar. Se övrig annonsering. Det går bra att ringa efter kyrktaxi för 
den som bor i församlingen: 0157224 44. Efter gudstjänsterna serveras kyrkkaffe. 

Välkommen på frukost lördag 22 april kl 9:30-11:30.

Margareta Mörling är en engagerande och mycket 
intressant föreläsare.  Hon vet själv vad det innebär att 
vara invandrare då hon under 13 år bodde i Egypten. 
Margareta har undervisat i svenska på sfi i Tensta och 
Rinkeby i 11 år, samt 10 år på IVIKgymnasiet där hon 
undervisat nyanlända ungdomar. Margareta vänder sig 
till oss som levt hela livet i Sverige men också till dem 
som är nya i Sverige. På ett mycket pedagogiskt sätt delar 
Margareta med sig av sina erfarenheter genom både bild 
och ord.

Vi delar bibelord 19 mars kl 11

Vi träffas i samlingsrummet i kyrkans nedre lokaler för att läsa och dela upplevelser 
och berätta om bibelord för varandra. Du som vill tar med dig ett eller två bibelord 
som du tycker om eller som har betytt något extra i ditt eller andras liv. Du som 
inte vill läsa eller berätta om något bibelord är välkommen att lyssna till andras 
valda bibelord.

Lör 27 maj 12:30 Lilla Malma Lunchmusik med Malmabygdens 
spelmän

14:00 Tältet utanför 
kyrkan

Malmakören sjunger sånger från 
"Balladen om Rut"

Sön 28 maj 
Sönd. före 
pingst

11:00 Lilla Malma Söndagsmässa 
Simon Johansson

27 maj: Gammaldags marknad med musik vid tältet utanför kyrkan
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Priser för gravskötsel

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 200 kr
Dubbelgrav 300 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 520 kr
Dubbelgrav 520 kr

Det går även att beställa:
Höstljung 80 kr/st
Granris 80 kr/st
Gravdekorationer 170 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.

Lilla Malma kyrkogård

SVENSKA KYRKANS FASTEKAMPANJ 2017 "En ko kan rädda liv"

Jordens resurser skulle räcka till alla om vi delade rättvist. Men ändå kan 795 miljoner människor inte 
äta sig mätta. Genom årets ko- och kalvprojekt får många familjer möjlighet att ändra riktning på 
livet. Av kon får de mjölk som de sen kan sälja, de får en inkomst. Nu har de ett nödkapital om något 
oförutsett händer.

SMS:a KO till 72905 och ge 100 kr, eller ge en gåva via swish 9001223, pg 900122-3 eller bg 900-1223.  

Vi vill också tacka er som skänkt pengar under julkampanjen för att låta fler fylla fem!
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Pastorsexpeditionen
Tingsgatan 1, 642 60 Malmköping
Sofia Stark: 0157-200 52, 
dunker-lillamalma.forsamling@svenskakyrkan.se
Exp. tid: mån-fre 10.00-12.00
 
Kyrkoherde: 072-716 90 22

Kyrkomusiker
Sara Henriksson: 0157-321 43, 072-530 04 86
sara.henriksson@svenskakyrkan.se
Sofia Björklind: 070-355 69 29
sofia.bjorklind@svenskakyrkan.se

Församlingsassistenter 
Ulla Bouvin: 072-530 04 55 
ulla.bouvin@svenskakyrkan.se
Ingrid Jacobsson: 076-212 37 99 
ingrid.jacobsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare 
Emil Bruce: emil.bruce@svenskakyrkan.se
Ove Frank: owe.frank@svenskakyrkan.se
Anna Strandberg: 
anna.strandberg@svenskakyrkan.se

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

Bokning församlingshem 
Malmköping: 0157-200 52 
Dunker: 070-552 20 86

Kyrkorådets ordförande
Philip Weidman 070-292 88 69

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:
Sara Henriksson, Ann-Marie Ek, 
Marianne Karlsson, Gustav Andersson, 
Monica Sunde, Agneta Richloow

Ansvarig utgivare: Jukka Laari

Vår församling i glädje och sorg

Listan avser händelser för tillhöriga i Dunker-Lilla Malma församling, samt händelser i våra kyrkor, från första 
november till och med sista januari.

Dop
26/11 Selma Lundin Engstrand 

Dödsfall
20/11 Rune Gunnar Harström
29/11 Agda Marianne Lövestrand
3/12 Bror Gottfrid Lundström
2/1 Katarina Marianne Åkerlind
6/1 Ruth Birgitta Johansson
13/1 Ulla Margareta Winnhem
30/1 Margit Elisabet Norén



Hänt sedan sist

Ungdomskören sjöng kärlekssånger i  Lilla Malma kyrka.

Malmakören i sina nya halsdukar

Stämningsfullt julspel i Dunker

Vackra julblommor delades 
ut till ideella medarbetare.

Johan Holmåsen blåser in 

första advent.
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