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TEXT: SIMON JOHANSSON
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Påsken närmar sig, den kommer med 
våren. Vi ska fira årets viktigaste men 
samtidigt glömda högtid. Varför är det 
så? Kanske är det för att vi har en an-
nan, mycket mer betydelsefull högtid på 
vintern - ja, jag pratar förstås om julen. 
Den fyller ett stort behov i en tid av kyla 
och mörker, den skapar ljus och hopp. I 
länderna kring Medelhavet, där vintern 
inte är lika påtaglig som i Norden, är 
istället påsken den stora högtiden.

Ursprunget till vårt påskfirande går 
att spåra många tusen år tillbaka. Israels 
folk, de människor vi möter i Gamla 
Testamentet, var främlingar i Egypten. 
De hade kommit dit på grund av hung-
ersnöd men behandlades som slavar i 
tempelbyggen. Judarna ville bli befriade 
och blir det genom Moses och hans 
kamp, men inte utan motstånd. Gud 
sänder plågor till landet och många dö-
das. Bara de med blod på dörren räddas. 
Man kommer ut och vägen går genom 
Röda havet. Tro det eller ej, men så har 
det återberättats i generationer.

Efter år av kamp och tvivel byggs sedan 
Jerusalems tempel och påskfirandet 

börjar med prästernas offer av djur. Man 
firar också en måltid till minne av ut-
tåget, vilket firas än idag då judarna äter 
osyrat bröd och lamm. Under tisdagen i 
stilla veckan får vi också provsmaka en 
judisk påskmåltid i Malmköping.

Genom historien har kristna och judar 
hatat och motarbetat varandra. Detta 
blev tydligt under andra världskriget, 
vilket ledde till förintelse av 6 miljoner 
judar. Ännu idag ser vi motsättningar 
mellan kristna och judar, inte minst på 
västbanken och i Gaza. Kanske kan det  
hjälpa oss att närma oss varandra i en tid 
då grupper ofta ställs mot varandra. I 
Dunker-Lilla Malma församling bjuder 
vi in dig till kristet påskfirande med 
judiska rötter när vi på skärtorsdagskväl-
len dukar nattvardsbordet. Vi firar med 
bröd och vin, symboler för Jesu kropp 
och blod, nu behöver vi inte längre offra 
djur som i templet. Kristus har offrats 
för vår skull och befriat oss från skuld, 
mörker och död. Efter nattvardsfirandet 
dukar vi av altaret, en påminnelse om att 
Kristus kläddes av och gick mot lidande 
och död.

På Långfredagens förmiddag går vi 
en korsvägsvandring på kyrkogården i 
Malmköping för att påminna oss om 
vår egen och Jesu död. På eftermiddagen 
samma dag får vi lyssna till Malmakören 
som sjunger "Jesu sju ord på korset" i 
Dunkers kyrka.

Påskafton vilar vi och till sist, på 
påskdagen, när ljuset letar sig fram igen, 
samlas vi i Lilla Malma kyrka till fest, 
festmässa eller påskmässa, tillsammans 
med våra medkristna i Equmeniakyrkan.

Kristus har segrat, livet har återvänt, det 
kommer med våren, framtiden väntar.

Ökad delaktighet i församlingen 2020
Det blir inte vad det blir, utan vad vi gör det till

Den 18 mars kl 18.00 inbjuder vi till en Spaningskväll i församlingshemmet. En kväll 
för att lyssna till röster som kan beskriva vår nutid. Vi ges möjlighet att dra slutsatser om 
vilka behov vi ser. 

Den 1 april kl 18.00 inbjuder vi till en Visionskväll i församlingshemmet. Utifrån vad vi 
tog till oss den 18 mars handlar det nu om att göra bilder av vart vi vill nå? Behov som vi 
ser ska mötas upp och vi skapar vägen dit.

Allt detta blir till underlag för hur vi ska bedriva verksamhet i vår församling. Så kan vår 
verksamhetsplan bli relevant.

Delaktighetsutskottet
Kyrkorådet har skapat ett nytt utskott som har till uppdrag att arbeta med att skapa 
delaktighet. Det är de som bjuder in till Spaningskväll, Visionskväll och ansvarar 
för att materialet bearbetas och blir grunden för kommande verksamhetsplan. När 
verksamhetsplanen är beslutad av kyrkofullmäktige på hösten så inbjuder utskottet till 
en kväll ”Så här blir det!”. Här ges tid åt att berätta vad som kommer att hända och hur 
verksamheten kommer att bli under det kommande året.

Vid dessa mötesplatser bjuder församlingen på enkel förtäring och möjlighet ges att 
lämna en gåva till Act Svenska kyrkan. Alla är varmt välkomna! 
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Musik i vår församling

Insamling till Act Svenska kyrkan

28 mars: Dunkers Donnor underhåller till 
Afternoon Tea i Dunkers församlingshem

24 maj: Malmakören och stråkensemble 
framförVivaldis Gloria

Konserterna arrangeras 
i samarbete med

Musikcafé med tårtbuffé 
Lördag 7/3 15:00 
i Malmköpings stadshus 
"Viva Vivaldi" - sång och spex med 
en försmak av vårens musikhändelse! 
Malmakören underhåller och bjuder på 
tårtor i alla former. Inträde: 100 kr

Jungfru Marie bebådelsedag 
Söndag 22/3 11:00 i Dunkers kyrka 
Högmässa med Mariamusik. Sångsolister 
ur församlingens körer

Afternoon Tea 
med Dunkers Donnor 
Lördag 28/3 15:00 
i Dunkers församlingshem 
Dunkers Donnor sjunger och underhåller 
och bjuder på Afternoon Tea med både 
söta och salta smaker. 
Inträde: 100 kr (barn gratis)

Diakoni betyder och innebär med-
mänsklig omsorg grundad i Kristi 
kärlek, att finnas till för varandra när 
så behövs. Den finns i vår världsvida 
kyrka men också här i vår församling.

Hos oss handlar det om att möta männ-
iskor i livets olika skeden. Nu i februari 
startade vi en samtalsgrupp för att mötas 
och ge varandra stöd i att gå vidare i livet 
när en kris uppstått. Vi möter männ-
iskor som behöver hjälp, vi informerar 
om hur man söker bidrag från fonder 
för att klara av en oförutsedd kostnad 
t ex till tandläkare, särskilda medicin-
ska hjälpmedel eller liknande. Vi finns 
som stöd när byråkratin blir övermäktig 
eller språket inte räcker till. Vi erbjuder 
mötesplatser för stöd i läxläsning och 
språkinlärning. Vi möts, bryter ensamhet 
och skapar mening i våra liv.

Mötesplatsen Språkcafé, i samarbete 
med Equmeniakyrkan, är en viktig plats 
för människor som kommit till vårt land, 
många gånger på flykt ifrån krig och 
konflikter. Tillsammans välkomnar vi 
alla i vårt samhälle och berättar om hur 
det är att leva i Sverige.

Vår församling samlar så ofta vi kan in 
pengar till Act Svenska kyrkan, främst 

under julinsamlingen och fasteinsam-
lingen. Det är vårt sätt att, i samarbete 
med andra kyrkor och organisationer, 
hjälpa människor i deras utsatthet, 
bekämpa fattigdom, ge nödhjälp vid krig 
och katastrofer, ge kvinnor möjlighet till 
utbildning för att kunna stå upp för sin 
rätt och mycket mycket mer.

Fasteinsamlingen pågår under hela 
fastan fram t o m palmsöndagen 5 april. 
Temat för årets insamling är: ”Stå på 
modets sida”, och handlar om att vi alla 
har rätt att leva i trygghet och säkerhet, i 
frihet från våld.

Den 22 april kl 18.00 kommer Liv 
Olsson till oss. Liv har varit utsänd till 
Tanzania som stipendiat för Svenska 
kyrkan och kan berätta om hur det är att 
vara stipendiat inom programmet ”Ung i 
den världsvida kyrkan”.

Vi arbetar med Diakoni i vår församling

Dunkers kyrkliga syförening tackar alla som bidrog till det goda
resultatet vid syföreningsauktionen: 30 800 kronor.

Pengarna har fördelats bl a till Svenska kyrkans internationella arbete Act,
Stadsmissionen, Dunker-Lilla Malma församlings diakoni, Barncancerfonden, 

Dunkers friskola samt Föreningen Dunkers församlingshem.

Musikgudstjänst på 
långfredagen 
Fredag 10/4 15:00 i Dunkers kyrka 
Malmakören och tenoren Andreas 
Marmbrandt framför "Jesu sju ord på 
korset" av Jerker Leijon. (Observera tid 
och plats!)

Vårsånger under balkongen 
Torsdag 30/4 20:30 utanför 
stadshuset i Malmköping 
Valborgsmässosång med Malmakören

Gloria av Antonio Vivaldi 
Söndag 24/5 18:00 i Dunkers kyrka 
Jubel och glädje i vårens tid! 
Malmakören framför tillsammans med 
en stråkensemble Vivaldis Gloria, samt 
annan sprittande körmusik till vårens 
och skapelsens ära. Fri entré.
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MARS

Kalendarium

APRIL

Sön 1 mars 
1 i fastan

11:00 Dunker Högmässa 
Martin Reberg

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Love Knopp m fl.

Lör 7 mars 15:00 Malmköpings 
stadshus

Musikcafé med tårtbuffé 
Malmakören

Sön 8 mars 
2 i fastan

11:00 Lilla Malma Ekumenisk mässa 
Simon Johansson, Agneta Richloow, 
Predikant: Robert Bergström

Sön 15 mars 
3 i fastan

11:00 Lilla Malma Gudstjänst "De äldres dag" 
Simon Johansson 
Lunch i församlingshemmet efteråt. 

Sön 22 mars 
Jungfru Marie 
bebådelsedag

11:00 Dunker Högmässa med Mariamusik 
Simon Johansson, 
sångsolister ur församlingens körer

Lör 28 mars 15:00 Dunkers 
församlingshem

Afternoon Tea med Dunkers Donnor 

Sön 29 mars 
5 i fastan

11:00 Dunker Gudstjänst 

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow, sång av Tina Hjertén

Sön 5 april 
Palmsönd. 

11:00 Lilla Malma Påskspel och mässa för  
stora och små 
Barnkören, Simon Johansson

Tis 7 april 19:00 Malmköpings 
församlingshem

Judisk påskmåltid 
Simon Johansson, Ulla Bouvin, 
Ingrid Glan

Tor 9 april 
Skärtorsdagen

19:00 Lilla Malma Ekumenisk skärtorsdagsmässa 
Simon Johansson

7 mars: Musikcafé med tårtbuffé 30 april: Körsång innan majbrasan tänds

Fre 10 april 
Långfredagen

11:00 Lilla Malma 
kyrka och 
kyrkogård

Korsvägsvandring 
Simon Johansson

15:00 Dunker Musikgudstjänst 
- Jesu sju ord på korset 
Malmakören, Simon Johansson

Lör 11 april 
Påskafton

11:00-
13:00

Lilla Malma Kyrkan öppen för bön, samtal, kaffe 
kl 11 Andakt - mellan tro och tvivel 
Simon Johansson

Sön 12 april 
Påskdagen

11:00 Lilla Malma Ekumenisk festmässa 
Malmakören, Simon Johansson, 
Agneta Richloow 
Tillfälle att förnya sitt dop

Mån 13 april 
Annandag 
påsk

11:00 Lilla Malma Mässa 
Maria Kollind

Ons 15 april 18:30 Lilla Malma 
kyrka och 
kyrkogård

Emmausvandring och mässa 
Simon Johansson 

Sön 19 april 
2 i påsktiden

11:00 Dunker Högmässa 
Martin Reberg

Sön 26 april 
3 i påsktiden

11:00 Lilla Malma Mässa 

18:00 Equmenia-
kyrkan

Violin- och pianokonsert 
Duo Eriksson-Erasmie. Inträde

Tor 30 april 
Valborgs-
mässoafton

20:30 Utanför 
Malmköpings 
stadshus

Vårsånger under balkongen 
Malmakören
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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.

Klimatet spelar roll
Under hösten har vi mötts under rubriken "Klimatet spelar roll". Första tillfället i vår blir 
den 4 mars kl 19.00 i församlingshemmet. Vi bjuder på enklare förtäring och avslutar 
med aftonbön.

Vi inbjuder till filosofiska samtal utifrån Biskopsbrevet om Klimatet. Biskopsbrevet finns 
att hitta på Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se/klimatbrevet

Dopfest med gudstjänst söndagen den 3 maj kl 15.00 
i församlingshemmet i Malmköping.

Att vara döpt är att vara sänd av Gud att sprida det glada 
budskapet om att Guds kärlek räcker åt oss alla och att vi 
aldrig är ensamma på livets väg. Dopet lever vi i varje dag. 
I gudstjänsten får vi bekräfta vårt dop och det kan vi göra 
under hela vårt liv. 

Till dopfest med tårtkalas 3 maj anmäler du dig till 
expeditionen senast måndag 27 april, tel 0157-200 52. 
Varmt välkomna!  

Är det dags för dop i er familj? 
Varmt välkomna att boka dop hos oss. Ha gärna dopet i 
en av våra söndagsgudstjänster, då är vi många som får 
vara med och sjunga och glädjas tillsammans med er. Ni 
kan också välja att ha dopet i anslutning till söndagens 
gudstjänst. Vi hjälper er att sätta samman en fin stund 
med psalmer och musik. 

Efter dopgudstjänsten finns det möjlighet att fira dopet 
med dopkalas i vårt församlingshem i Malmköping eller 
i församlingshemmet i Dunker. Dunker Lilla-Malma 
församling bjuder på doptårtan, saft, kaffe och te. 

Ring till vår pastorsexpedition så hjälper Ove eller Monica 
er att boka dag och tid, telefon 0157-200 52. 

Dopet är en fest 
då vi firar att den 
som döps blir en del 
i Guds stora familj 
– den världsvida 
kyrkan. Dopet är 
ett sakrament. 
Det betyder ”helig 
handling”. Barn, 
unga och vuxna är 
lika välkomna att 
döpas. Den som 
döps blir i och med 
dopet medlem i 
Svenska kyrkan. 

Läs mer om dopet 
på församlingens 
hemsida: 
svenskakyrkan.se/
dunker-lillamalma

Dopet - dopfest - dopkalas

21 maj: Gökotta i Ivars Hage17 maj: Ekumenisk gudstjänst
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Sön 3 maj 
4 i påsktiden

15:00 Malmköpings 
församlingshem

Dopfest - tårtkalas 
Simon Johansson

18:00 Lilla Malma Påskens sånger 
Simon Johansson 
Avtackning av Åsa Ingårda

Sön 10 maj 
5 i påsktiden

11:00 Dunker Pilgrimsvandring och mässa 

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

Sön 17 maj 
Bönsöndagen

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
Olivehällkören, Simon Johansson, 
Agneta Richloow

Tor 21 maj 
Kristi himmel-
färds dag

08:00 Ivars Hage Gökotta 
Medtag kaffekorg 

Sön 24 maj 
Sönd. f. pingst

18:00 Dunker Gloria av Antonio Vivaldi 
Malmakören

Lör 30 maj 09:00- 
16:00

Lilla Malma och 
kyrktältet

Aktiviteter på  
Gammaldags marknad

Sön 31 maj 
Pingstdagen

11:00 Vårfruberga 
Kloster

Sammanlyst mässa 
Vid regn i Fogdö kyrka. Anmälan 
för ev. samåkning senast 26/5. 

18:00 Lilla Malma Ekumenisk Mässa 
Simon Johansson 

MAJ
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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 Simon Johansson: 072-716 90 22 
simon.johansson@svenskakyrkan.se

Förvaltingschef 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

Församlingsutvecklare Åsa Ingårda: 072-716 38 65 
asa.ingårda@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

Välkommen Ingrid Glan! Efterlysning

Musik på fyra ben
Söndag 26 april kl 18.00 ger Duo Eriksson-Erasmie 
en konsert för violin och piano i Equmeniakyrkan. 
Det blir musik av Lili Boulanger, Grazyna Bacewicz, 
Johannes Brahms och jubilaren Ludvig van 
Beethoven, som föddes för 250 år sedan. Programmet 
blandar klassiskt med kvinnligt, vårkänslor med 
humor och innehåller också lyrik och dramatik. 

Duo Eriksson-Erasmie grundades 1986 och består 
av tidigare malmköpingsbon Matts Eriksson, violin 
och Carl Otto Erasmie, piano. Ensemblen har spelat 
kammarmusik i alla tänkbara sammanhang i Sverige 
under 34 år och gjort flera nordiska turnéer. Duon 
har flera gånger framträtt i Malmköping. 

Entré 150 kr, pensionärer och studerande 100 kr.

Läs- och samtalsgrupp ”Till jordens yttersta gräns”
Onsdagar udda veckor kl 13 möts vi och läser apostlagärningarna. Apostlagärning-
arna i Nya testamentet berättar om hur budskapet om Jesus Kristus som Guds son 
spriddes till den då kända världen. Vi får följa Paulus på hans resor över Medel-
havet in i nuvarande Turkiet, Grekland och Italien. Det är mycket intressant och 
givande. Vi samtalar och fikar tillsammans. Även om du inte varit med tidigare är du 
välkommen.

Equmenia Scouter 
Barn och ungdomar från 9 år är välkomna till scouterna onsdagar udda veckor kl 18. 
Vi startar vår verksamhet i Equmeniakyrkans nedervåning, men från slutet av mars 
håller vi till i vårt fina vindskydd i skogen. Vill du veta mer ring: 
Kristoffer Colling 070-670 59 19 eller Agneta Richloow 070-770 44 86

Språkcafé 
Vi fortsätter med språkcafé på tisdagar och torsdagar kl 16. Vi pratar svenska, läser 
svenska och lyssnar på SvT:s ”Nyheter på lätt svenska”. Vi har också läxhjälp i den ut-
sträckning vi har medarbetare som kan hjälpa till med det. Välkommen att vara med!

Duo Eriksson-Erasmie

Ingrid Glan kommer att vara musiker 
på 50% under vårterminen. Hon 
kommer bl a att leda Saraband och 
spela på begravningar. Ingrid är 
bosatt i Kungsör. 

Välkommen Ingrid!

Församlingen söker ett skåp att 
förvara leksaker i som kan stå i salen i 
församlingshemmet. Ett vackert och 
stadigt skåp som barnen kan öppna och 
som innehåller roliga leksaker.

Hör av er till Åsa Ingårda  
asa.ingarda@svenskakyrkan.se 
eller 072-716 38 65



Hänt sedan sist

Barnkörens julspel i församlingshemmet

Dunkers Donnor sjöng på julottan i Dunker

Staffanståg på trettondagen

Polisen kom till sopplunchen 
och pratade om trygghet Avtackning av Sofia Björklind 

och Olle Walfridsson
Julbak i 
 barnverksamheten
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