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Församlingens nya kyrkoråd
Foto:  Johan Holmåsen
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En kall vinterdag ringer jag på hos 
Svante Melin för att intervjua honom 
inför hans uppdrag som ordförande 
för det nya kyrkorådet. Efter att ha 
blivit bjuden på en värmande soppa 
ber jag honom att berätta lite om sitt 
föregående liv.

Egentligen var han helt inställd på att 
bli lantbrukare och utbildade sig för 
det. Men en alltmer besvärlig allergi 
satte så småningom stopp för det. Vad 
göra då? Polis kanske, tänkte han och 
sökte Polishögskolan och kom in. 
Efter utbildningen har han arbetat i 
Eskilstuna i 45 år (!). Förutom ett drygt 
år på Cypern 1975-76 där han som polis 
hjälpte till med sådana saker som att 

köra ut Röda korsets matpaket och 
dylikt. Jag fick mig några spännande 
historier till livs från den perioden. Det 
var också där Svante träffade sin fru 
Pamela som arbetade som barnmorska. 
En stor del av sina år vid Eskilstunapo-
lisen var han arbetsledare vilket han tror 
kommer att vara en tillgång i rollen som 
ordförande. 

Och vi kommer osökt över på vad 
Svante ser som viktigt framöver för 
församlingen. Dopet är något som vi 
måste jobba för. Han hoppas att fler 
unga föräldrar ska döpa sina barn och 
låta dom vara med i församlingens 
barnverksamheter. När barnen blir äldre 
kan dom sen bestämma själva om de är 
intresserade. 

För övrigt trycker han på att vi måste 
få in mer humor och glädje, både i 
gudstjänsten och i andra verksamheter. 
Han hoppas också att fler spontant vill 
komma och tala om för honom och 
andra förtroendevalda vad de tycker och 
önskar av sin församling. Församlingen 
är ju faktiskt till för alla oss som är med. 
Och som Svante säger med en glimt i 
ögat; "Tokiga idéer kan också vara goda 
idéer".

TEXT: SARA HENRIKSSON

Vår nya kyrkorådsordförande

Svante Melin

Foto: Sara H
enriksson

Dunkers kyrkliga syförening tackar alla som bidrog till det goda 
 resultatet vid syföreningsauktionen: 29 400 kr!

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

friskola samt 10 000 kr till Föreningen Dunkers församlingshem. 

Ordinarie
Svante Melin, ordf. 

Ulrika Knutsson, vice ordf.
Philip Weidman 
Jan Andersson 
Bengt Eriksson 

Archibald Douglas

Ersättare
Helena Huhta 

Leif Andersson 
Ann-Marie Ek 
Monica Sunde 
Maria Kollind 

Per-Olov Andersson

DET NYA KYRKORÅDET (2018-2022)

2 Om änglsan flyttar in i våra hjärtan 
och tystnad bor i bönens tomma rum, 
bevara Gud vår frostigt sköra längtan 
som ropar efter evangelium.

3 Tänd Andens röda eldar där vi samlas. 
Ge Gud den tröst som håller tron vid liv. 
När mörkret är som störst, låt lågan flamma 
som tecken för att natten är din tid.

4 En morgon skall du spränga gravens portar 
och veckla samman dödens vita skrud. 
Då brister livets sånger fram ur jorden 
när vi och hela världen ser dig Gud.

Text: Jonas Jonson, 
Musik: Per Gunnar Petersson 

Den här psalmen kommer vi att sjunga extra ofta i våra gudstjänster framöver:
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Musik i vår församling

Musikcafé med tårtbuffé 
Lördag 10/3 15:00 i Malmköpings Stadhus 
Malmakören sjunger och spexar. 
Inträde: 100 kr

Mariagudstjänst 
Söndag 18/3 11:00 i Dunkers kyrka 
Dunkers Donnor sjunger Mariasånger

Långfredagsmusik 
Fredag 30/3 18:00 i Lilla Malma kyrka 
Malmakören sjunger musik av de gamla 
mästarna.

Musikalen 
"Som ett spännande paket" 
Söndag 22/4 14:00 i Lilla Malma kyrka 
Framförs av barnkören. 
Piano - Gustav Andersson, 
trummor - Philip Alebo

Musikcafé med Dunkers Donnor 
Lördag 14/4 15:00 i Dunkers församlingshem 
Sång, underhållning och Afternoon Tea 
Inträde: 100 kr

Ungdomskörkonsert 
Söndag 29/4 18:00 i Lilla Malma kyrka 
Församlingens ungdomskör tillsammans med 
ungdomar från Kulturskolan. 
Piano - Gustav Andersson

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

5 maj: Irländsk körkonsert med  
Villåttingekören och gruppen Quilty.

PROSTVISITATION
Vår församling tillhör Strängnäs stift. 
För att stärka och utveckla oss som 
församling företas ungefär vart sjätte 
år en visitation vars syfte är att stärka 
relationen mellan stift och församling 
men också att se, hur vi bedriver arbetet 
med vår grundläggande uppgift att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning, utöva 
diakoni och mission. Stiftet vill också 
veta hur vi underhåller våra kulturhisto-
riskt värdefulla kyrkor och hur vi sköter 
ekonomi och begravningsverksamhet. 
Visitationen är mer stöd och uppmunt-
ran än kontroll.

Det är biskopen som visiterar, men då 
han inte kan, kommer kontraktsprosten 
i hans ställe. I höstas var det dags igen 

och då kom prosten Eva Karlsson 
tillsammans med stiftsadjunkten Pia 
Andersson och besökte under några 
novemberdagar, tillsammans med för-
troendevalda och medarbetare, försam-
lingens verksamheter. Vi besökte också 
Equmeniakyrkan och Folkkyrkan, 
där vi pratade om hur vi tillsammans 
kan utveckla arbetet att vara kyrka i 
Malmköping. Eva är välkänd för många 
äldre församlingsbor, eftersom hon 
varit kyrkoherde här under en tid på 
1990-talet.

Under dessa dagar fick Eva en inblick 
i vårt arbete och delgav oss i samband 
med en visitationsmässa den 26 no-
vember sina tankar. Hon gav oss goda 
råd inför framtiden, hur vi kan arbeta 
vidare för att göra fler församlingsbor 
delaktiga och skapa en kyrka som lever 
här och nu. Vi fick beröm för vårt 
arbete med att skapa bättre ekonomi, 
vilket tagit tid och kostat på men som 
givit resultat. Vi utmanades också att 
våga satsa inför framtiden. Vi tackar 
församling, kyrkoråd och prosten Eva 
för en väl genomförd visitation. Nästa 
gång blir om sex år och då med bisko-
pen.

Simon Johansson

Öppen sommarkyrka
Vill du hjälpa till som värd under sommarkyrkan några dagar i v 29-30? Du får 

träffa människor från när och fjärran, fika och berätta om kyrkan. 

För mer information, kontakta pastorsexpeditionen!

Foto: Sofia Stark

Konserterna arrangeras i samarbete med SENSUS

Irländsk konsert 
Lördag 5/5 16:00 i Mellösa kyrka 
Villåttingekören (Flens kommuns 
samlade kyrkokörer) och gruppen 
Quilty sjunger Irländsk musik. Biljetter, 
100 kr, släpps 3/4 och kan köpas från 
pastorsexpeditionen i Mellösa.

Lunchmusik på 
Gammaldags marknad 
Lördag 26/5 12:30 i Lilla Malma kyrka 
Folkmusik med Malmabygdens spelmän

Sånger på Gammaldags 
marknad 
Lördag 26/5 14:00 
i tältet utanför Lilla Malma kyrka 
Malmakören sjunger.
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Malmakören sjunger i påskens gudstjänster

MARS

Kalendarium

APRIL

Sön 25 feb 
2 i fastan

11:00 Dunker Högmässa 
Mats Blomqvist

Sön 4 mars 
3 i fastan

11:00 Equmenia- 
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow

18:00 Lilla Malma Lekmannaledd musikgudstjänst 
Ungdomskören

Lör 10 mars 15:00 Stadshuset i 
Malmköping

Musikcafé med tårtbuffé 
Malmakören

Sön 11 mars 
Midfastosönd.

11:00 Lilla Malma Ekumenisk mässa 
Simon Johansson, Agneta Richloow 
Sång: Anders Lindecrantz

Ons 14 mars 17:30 Malmköpings 
församlingshem

Hälsogudstjänst med mat 
Simon Johansson

Sön 18 mars 
Jungfru Marie 
bebådelsedag

11:00 Dunker Mariagudstjänst 
Dunkers Donnor, Petter Wingren

11:00 Equmenia- 
kyrkan

Gudstjänst 
Maria Öhrwall

Sön 25 mars 
Palmsönd.

11:00 Lilla Malma Mässa och påskvandring 
Simon Johansson

Tis 27 mars 18:00 Lilla Malma Andakt om påskens traditioner 
Simon Johansson

Tor 29 mars 
Skärtorsdagen

19:00 Lilla Malma Ekumenisk skärtorsdagsmässa 
Simon Johansson, Agneta Richloow
Sång: Gisela Walter

Fre 30 mars 
Långfredagen

18:00 Lilla Malma Långfredagsmusik 
Malmakören, Maria Kollind

Sön 1 april 
Påskdagen

11:00 Dunker Festmässa med doplöften 
Malmakören, Simon Johansson

11:00 Equmenia- 
kyrkan

Påskdagsgudstjänst 
Agneta Richloow

Drop-in-dop 21 april

Vill du döpa ditt barn, 
enkelt och lätt utan 
föranmälan, finns vi 
på plats i Lilla Malma 
kyrka lördag 21 april 
kl 11-13.

Mån 2 april 
Annandag 
påsk

11:00 Flens kyrka Sammanlyst sinnesrogudstjänst 
Anders Lagbo

Ons 4 april 18:00 Lilla Malma Veckomässa - samtal om påsken 
Simon Johansson

Sön 8 april 
2 i påsktiden

11:00 Lilla Malma Högmässa 
Simon Johansson

Lör 14 april 15:00 Dunkers 
församlingshem

Musikcafé 
Dunkers Donnor

Sön 15 april 
3 i påsktiden

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk sånggudstjänst 
Agneta Richloow, Simon Johansson

Lör 21 april 18:00 Equmenia-
kyrkan

Sång och musikcafé 
Carl-Olov Hultby

Sön 22 april 
4 i påsktiden

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ordet och sången 
Carl-Olov Hultby (fd. riksevangelist)

14:00 Lilla Malma Gudstjänst för stora och små
- musikal! 
Mini- och barnkören. Simon Johansson

Sön 29 april 
5 i påsktiden

11:00 Lilla Malma Högmässa 
Petter Wingren

18:00 Lilla Malma Konsert 
Ungdomskörerna från församlingen och 
kulturskolan

Mån 30 april 
Valborgs-
mässoafton

20:30 Utanför 
Malmköpings 
Stadhus

Vårsånger under balkongen 
Malmakören
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MAJ

Med reservation för eventuella ändringar. Se övrig annonsering. Det går bra att ringa efter kyrktaxi för 
den som bor i församlingen: 0157-224 44. Efter gudstjänsterna serveras kyrkkaffe.

20 maj: Friluftsmässa i Vårfruberga klosterruin 27 maj: Mässa i Lilla Malma 
utifrån den nya kyrkohandboken.

Sön 6 maj 
Bönsönd.

11:00 Lilla Malma Ekumenisk mässa 
Agneta Richloow, Mats Blomqvist 
Sång: Pamela Melin

Tor 10 maj 
Kristi himmel-
färds dag

08:00 Ivars hage Gökotta 

Sön 13 maj 
Sönd. f. pingst

11:00 Lilla Malma Högmässa 
Maria Kollind

Sön 20 maj 
Pingstdagen

11:00 Vårfruberga 
klosterruin

Sammanlyst friluftsmässa

15:00 Grinda Sommarfest på Grinda tillsammans 
med Equmeniascouterna

Lör 26 maj 10:00 Lilla Malma Ekumenisk morgonbön 
Agneta Richloow, Simon Johansson

12:30 Lilla Malma Lunchmusik med 
Malmabygdens spelmän

14:00 Tältet utanför 
kyrkan

Sånger med Malmakören

Sön 27 maj 
Hel. trefaldig-
hets dag

11:00 Lilla Malma Mässa med ny kyrkohandbok 
Simon Johansson 

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

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 11 FEBRUARI - 25 MARS

I fastekampanjen 2018 kommer det att vara fokus på vad vårt psykosociala arbete betyder för 
människor som drabbats av katastrof eller konflikt och tvingats till flykt. 

När en katastrof vänder upp och ner på allt gör Svenska kyrkans internationella arbete allt för 
att hjälpa människor tillbaka till ett tryggt liv. Vår specialkompetens inom humanitärt bistånd är 
psykosocialt arbete. Det handlar om att ge stöd på rätt sätt i varje steg mot ett tryggt liv igen.

SMS:a LIV 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 Jag är ett liv!
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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 Simon Johansson: 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: 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:
Sara Henriksson, Ann-Marie Ek, 
Marianne Karlsson, Gustav Andersson, 
Monica Sunde, Agneta Richloow, Sofia Björklind

Ansvarig utgivare: Simon Johansson

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.

Avlidna
13/10 Kurt Jonny Birger Andersson
19/11 Peter Morgan Svensson
20/11 Gunvor Margareta Johansson
25/11 Per Olof Evald Länn
27/11 Gun Valborg Eriksson
10/12 Torbjörn Tage Erik Karlsson
19/12 Anna Viola Margareta Gessl
26/12 Jan Erik Wahlström
28/12 Eva Katarina Persson
30/12 Hans Göran Birger Mähl

Carl-Olov Hultby kommer till Equmenia-
kyrkan Malmköping 21-22 april. Carl-Olov har i 
många år arbetat som evangelist och sångare inom 
Svenska Missionskyrkan och Equmeniakyrkan. På 
hans hemsida hultby.se kan man läsa följande:

Jag är evangelist. Det betyder att jag förmedlar 
budskapet om Jesus och inbjuder sökare att ta emot 
frälsning. Det ger mig också många tillfällen att 
vägleda människor som längtar efter en djupare 
gudsrelation. Det är inspirerande att försöka predika 
så folk förstår och blir berörda. Det gör jag i mötes-
serier, konferenser och i kortare besök i församlingar.

Sången och musiken har alltid varit ett stort intresse 
för mig. Gitarren är en ”kompis” sedan jag var ung. 
Och som evangelist får jag många tillfällen att sjunga. Jag älskar den andliga klassiska 
sångskatten, men tycker också om att få sjunga mina egna sånger. 

På lördagskvällen har vi möjlighet att lyssna till Carl-Olov Hultbys sång och musik 
samtidigt som vi delar kaffegemenskapen vid borden i församlingssalen. På sönda-
gens förmiddag firar vi gudstjänst då även sången har en framträdande plats. 

Tillit
I mars startar vi en ny studiecirkel, på onsdagar kl 11, där vi samtalar om tillit. Vi 
läser Karin Sjöqvist Wernbergs bok Tillit, där vi möter sju kvinnors livsberättelser 
vars röda tråd är tillit. De är människor, mitt uppe i vardagsliv – men också liv där 
existentiella frågor får ta plats. Ring gärna och anmäl ditt intresse och kanske kan 
vi ha en ytterligare grupp på annan tid.

Mötesplatsens språkcafé fortsätter på tisdagar kl 16-19. Barnen är väl-
komna mellan kl 16-18. Det är värdefullt att få prata om olika saker i vardagen på 
svenska. Kom gärna och var med och dela gemenskapen. Alla behövs.

2/1 Karl Arne Jonsson
12/1 Leo Henrik Krooks

Vigsel
30/12 Patrik Andersson och Jenny Tidman

Dop
3/12 Alvar Bejefalk
7/1 Astrid Georgsson
28/1 Emil Åhlander



Hänt sedan sist

Julavslutning på öppna förskolan

Staffanståg på trettondagen.

Saraband sjöng julsånger i stadshuset.

Barn och ungdomskörernas luciatåg

Årets åsna i 
Dunkers julspel

Kyrkans hus har fått ett nytt staket.
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