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Skolavslutning i Dunkers kyrka
Foto: Magnus Elander
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Kyrkan kan väl vara en plats där vi bara 
är, eller inte?

På 70-talet tillhörde jag Elimförsamlingen 
på Östermalm i Stockholm, den kyrka som 
nu är såld till Zlatan. Vi var många unga 
studerande i åldrarna 20-30 år och flera 
var teologistuderande eller studerande på 
Musikhögskolan. Vi kom från olika delar 
av Sverige och gladdes åt att hitta en för-
samlingsgemenskap som var lite annorlunda 
och spännande. Vi startade bokcafé och fick 
församlingen att  gå med på att skaffa en 
folkvagnsbuss som vi gav namnet Luther. Vi 
behövde bussen eftersom det gick så många 
flyttlass mellan de olika andrahandslägen-
heterna i Stockholm. Redan då var det svårt 

att hitta boende till rimlig hyra. Självklart 
skjutsades även äldre personer till och från 
gudstjänsterna. Jag flyttade mitt lilla bohag 
från Stockholm till Strängnäs med hjälp av 
”Luther”.

Alldeles nyligen gav Vibeke Olsson ut en 
roman med titeln ”Drömmen om Elim”. 
Vibeke var pastor i församlingen på 80-talet. 
Jag skaffade boken så fort den kom ut dels 
för att jag läser alla hennes böcker då hon är 
en förträfflig författare och för att det var 
något speciellt med Elim. Många gånger 
har jag lyft fram den gemenskap vi hade 
i Elim. Säkert har jag idealiserat den för-
samling jag tillhörde på 70-talet och när 
jag läser i boken om församlingen som den 
var på 80-talet känner jag inte riktigt igen 
mig i hennes roman men dock till viss del. 
Det var så att till kyrkan kunde man alltid 
komma, sitta och prata länge, fixa något 
med hjälp av någons symaskin, baka bröd 
till caféet i kyrkans lilla kök. En del övade 
på sina instrument, ja där kunde man bara 
vara. Diskussionerna gick ibland höga. På 
torsdagskvällarna under tre år var jag med 
och mötte olika människor i vårt café. Där 
mötte jag också min blivande man, han som 
satt och spelade på flygeln i timmar men 
kom ner för trappan med en cello i handen. 

I boken skriver Vibeke:
”För en del av oss var Elim det första. För an-
dra det sista. En del av oss upplevde den första 
kristna gemenskapen i Elim. Några av oss upp-
levde den första gemenskapen överhuvudtaget. 

TEXT: AGNETA RICHLOOW

Drömmen om Elim

Elimkyrkan i Stockholm

Gammaldags Marknad 
Lördag 28 maj

Besök Kyrktältet vid Kyrkans hus. 
Vila benen, spela kubb, ta en 
kopp kaffe. Möjlighet till samtal 
om vår församling.

10:00 Morgonbön i kyrkan

12:00 Flens Blåsorkester  
 spelar vid tältet

12.30 Lunchmusik med  
 Malmabygdens   
 spelmän i kyrkan

14:00 Malmakören sjunger  
 visor vid tältet

Vi vaknade på morgonen och en glädje for ge-
nom oss: ja Elim finns.(---) För dem av oss där 
Elim blev den första gemenskapen var det ofta 
den vardagliga hjälpsamheten som var den 
stora, omvälvande upplevelsen. Kan du hjälpa 
oss att flytta på lördag? En sådan enkel fråga 
kunde ljuda i år och årtionden. Det finns en 
värld där man hjälper varandra att flytta”.

För några år sedan var jag på Edsätrahem-
met och hälsade på Rut Winander som då 
var 99 år och hon berättade just hur fan-
tastiskt glad hon blivit då man hade ringt 
från Elim och frågat om hon ville ha hjälp 
med flytten från Kungsholmen. Det måste 
ha varit något speciellt med flytt och Elim. 
Ibland träffas vi som var unga på 70-talet 
och fanns i Elim. Vi finns idag åter igen på 
olika platser i Sverige och vi har vår andliga 

hemvist i olika samfund men en del finns 
inte alls kvar i kyrkan. Några blev pastorer 
istället för präster, någon annan blev präst 
och ytterligare någon blev diakon i Katolska 
kyrkan.

Hur det nu är med vår andliga hemvist är 
vi ändå rörande överens om att det var en 
fantastisk gemenskap i Elim och vi hjälpte 
varandra att växa som människor. Vi kände 
oss verkligen hemma i kyrkan och delade på 
uppgifterna. Tror att våra kyrkor i Malm-
köping också vill vara öppna kyrkor där 
olika människor kan finna gemenskap och 
glädje. Kanske har du som läser det här be-
hov av att få komma till kyrkan lite mer än 
just på gudstjänsttid. Kanske har du idéer 
om hur vi ska finna mötesplatser. Vi behö-
ver varandra. ■
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Konserterna arrangeras i samarbete med SENSUS

Sommarens musik
Mälarbrass 
Onsdag 8/6 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Frälsningsarmén och Pingstkyrkans blåsor-
kester från Eskilstuna. Kyrkkaffe efteråt.

Midsommarkonsert: 
"Les fous" - ett dåraktigt 
urval av musik 
Midsommardagen 25/6 21:00 
i Dunkers kyrka 
Emilia Utter, sopran 
Gustav Andersson, piano

Mässa i folkton 
Söndag 26/6 11:00 i Lilla Malma kyrka 
Gudstjänst med festligt intåg av spelmän och 
feststänger.

Folkmusikafton 
Onsdag 29/6 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Malmabygdens Spelmän med vänner får det 
att svänga!

Eva Tjörnebo och 
Viskompaniet 
Onsdag 13/7 19:00 i Dunkers kyrka

Tango! 
Onsdag 27/7 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Musik av tangomästarna Villoldo, Gardel, 
Salgan, Piazzolla mfl. 
Lars-Åke Gustafsson, accordeon 
Fredrik Petrini, gitarr

Näshulta Manskör 
Onsdag 3/8 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Ljuva och högstämda toner av basar och 
tenorer.

Lasse Berghagen-sånger 
Onsdag 10/8 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Med kören Sarabands hjälp får vi sjunga 
och lyssna på Lasses fina sånger. 
Sara Henriksson, piano, Lars Brokvist, 
kontrabas, Bertil Runsten, sång och gitarr.

Glada amatörer! 
Onsdag 24/8 19:00 i Dunker kyrka 
De riktiga musikälskarna sjunger och 
spelar. Kyrkkaffe i kyrkan.

Konsert på Dunkersdagen 
Lördag 3/9 14:00 i Dunker kyrka 
Dunkers raffiga damkör, Dunkers Don-
nor, stämmer upp!

Dramatiska vandringar 
med Malmakören

Spännande Malmköpings- 
historia med musik och teater! 

Samling på torget kl 18.00,  
onsdagarna 29/6, 27/7, 3/8 och 
10/8. 

Biljetter: Vuxna 100 kr, barn 20 kr. 
Köpes på turistbyrån eller vid 
starten.  Efteråt, kl 19, är det mu-
sik i kyrkan för de som vill.
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Midsommardagen: Konsert i Dunker med  
Gustav Andersson och Emilia Utter.

27 juli: Tangomusik på accordeon och gitarr.

3 augusti: Näshulta manskör sjunger i Lilla 
Malma kyrka.
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JUNI

Kalendarium

Lör 28 maj 10:00 Lilla Malma Gammaldags marknad: Ekumenisk 
morgonbön 
Agneta Richloow, Maria Karmskog

12:30 Lilla Malma Lunchmusik 
Malmabygdens spelmän

Sön 29 maj 
1 e. tref.

11:00 Dunker Högmässa 
Maria Karmskog

18:00 Equmenia-
kyrkan

Kvällskonsert 
Sång och musik med Olivehällkören

Sön 5 juni 
2 e. tref.

11:00 Lilla Malma Högmässa 
Maria Karmskog

Ons 8 juni 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Mälarbrass 
Blåsorkester från Eskilstuna

Sön 12 juni 
3 e. tref.

11:00 Dunker Högmässa

14:00 Stillhetens  
kapell, Follökna

Friluftsgudstjänst  
Agneta Richloow, Robert Bergström

Sön 19 juni 
4 e. tref..

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

14:00 Vängården 
Follökna

Friluftsgudstjänst 
Maria Karmskog

Lör 25 juni 
Midsommar-
dagen

11:00 Malmköpings 
Hembygdsgård

Friluftsgudstjänst 
Maria Karmskog

21:00 Dunker Midsommarkonsert 
Emilia Utter, sopran och  
Gustav Andersson, piano

Sön 3 juli
6 e. tref.

10:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
Maria Karmskog, Magdalena Lundblad

Sön 10 juli 
Kristi förkla-
rings dag

11:00 Dunker Högmässa 
Maria Karmskog

Ons 13 juli 19:00 Dunker Sommarmusik: Eva Tjörnebo och 
Viskompaniet

Sön 17 juli 
8 e. tref.

14:00 Dunkers  
församlingshem

Friluftsgudstjänst 
Mats Blomqvist

Sön 24 juli 
9 e. tref.

11:00 Dunker Högmässa 
Mats Blomqvist

Ons 27 juli 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Tango! 
Lars-Åke Gustafsson, accordeon  
och Fredrik Petrini, gitarr

Sön 31 juli 
10 e. tref.

10:00 Malmamarkens 
stora scen

Ekumenisk friluftsgudstjänst 
Anders Lagbo

JULI

26 juni: Mässa i Folkton

Sommarkyrka

Under vecka 30 är Lilla Malma 
kyrka öppen alla dagar kl 11-15, 
för den som vill tända ett ljus eller 
ha en lugn stund till behaglig 
musik. Guide finns på plats och 
kan visa och berätta om kyrkan 
om så önskas.

Sön 26 juni  
Johannes  
Döparens dag

11:00 Lilla Malma Mässa i folkton 
Malmabygdens spelmän,  
Maria Karmskog

Ons 29 juni 19:00 Lilla Malma Folkmusikafton 
Malmabygdens spelmän med vänner
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Med reservation för eventuella ändringar. Se övrig an-
nonsering. Det går bra att ringa efter kyrktaxi för den 
som bor i församlingen: 0157-224 44. 

Från och med juli kommer gudstjänster att annonseras i 
Kyrkhälsning, affischer, hemsidan och facebook men inte 
i Eskilstuna-Kurirens predikoturer. Efter gudstjänsterna 
serveras kyrkkaffe. 

AUGUSTI
Ons 3 aug 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Näshulta Manskör

Sön 7 aug 
11 e. tref.

10:00 Equmenia-
kyrkan

Andakt 
Tina Hjertén, Sanna Lundblad

11:00 Dunker Högmässa 
Maria Karmskog

Ons 10 aug 19:00 Lilla Malma Lasse Berghagen-sånger 
Saraband, Sara Henriksson - piano, 
Lars Brokvist - kontrabas

Sön 14 aug 
12 e. tref.

11:00 Lilla Malma Ekumenisk högmässa med 
konfirmation 
Maria Karmskog, Agneta Richloow

Sön 21 aug 
13 e. tref.

11:00 Björndammen Ekumenisk friluftsgudstjänst 
Petter Wingren, Britt-Marie Andersson

Ons 24 aug 19:00 Dunker Sommarmusik: Glada amatörer!

Sön 28 aug 
14 e. tref.

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow, Sång av Per Söderbäck

11:00 Lilla Malma Högmässa Nu flyttar barnverksamheten!

Miniorer, juniorer och öppen 
förskola kommer i höst att vara 
i nya lokaler i Kyrkans hus, före 
detta prästgården. Ledarna, Ulla 
och Ingrid, håller nu på med att 
flytta in i de uppfräschade och 
anpassade lokalerna.

Kyrkvärdar sökes

Församlingen söker fler kyrk–
värdar. Är du intresserad eller 
har frågor: Ring Marina Östmark  
tel. 073-9073497.

Konfirmanderna
Konfirmationsläsningen är ett gemensamt arbete mellan Svenska kyrkan och Equmenia-
kyrkan och ledarna i år är Maria Karmskog och Agneta Richloow. Vi som ledare tycker 
att det är härligt och uppfriskande att få ta del av ungdomarnas synpunkter och frågor. 
Det är också roligt att få guida lite kring livsfrågorna som vi alla har på olika sätt. Vi 
läser en del texter i bibeln och försöker hitta i den. Vi har också lyssnat på musik och 
upptäckt att många texter handlar om Gud och livet.

Så här skrev konfirmanderna om våra samlingar: 
”Vi träffas en gång i veckan och pratar om allt mellan himmel och jord. Vi 
samtalar om Jesus, läser Bibeln och diskuterar om moral och etik. Vi går 
även igenom vissa ceremonier och går på gudstjänster." 
"Jag tycker att det är gott fika." 
"Vi mäter hur många svordomar varje konfirmand använder under 
konfirmationsläsningen." (konfirmandernas egen idé. Agnetas kommentar). 
"Jag valde att konfirmeras för att jag vill lära mig mer om min tro och det 
är något som man länge kommer att minnas.”

10 augusti: Saraband sjunger sånger av Lasse Berghagen
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Svenska Kyrkan
Pastorsexpeditionen
Tingsgatan 1, 642 60 Malmköping
Sofia Stark: 0157-200 52, fax: 0157-210 85 
dunker-lillamalma.forsamling@svenskakyrkan.se
Exp. tid: mån-fre 10.00-12.00

Kyrkoherde
Maria Karmskog: 0157-76 83 66, 072-716 90 22
maria.karmskog@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Sara Henriksson: 0157-321 43, 072-530 04 86
sara.henriksson@svenskakyrkan.se
Sofia Björklind: 0157-76 83 65, 070-355 69 29
sofia.bjorklind@svenskakyrkan.se

Barntimmeledare 
Ulla Bouvin: 0157-76 83 62, 072-530 04 55 
ulla.bouvin@svenskakyrkan.se
Ingrid Jacobsson: 0157-202 07, 076-212 37 99 
ingrid.jacobsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare 
Emil Bruce: emil.bruce@svenskakyrkan.se
Ove Frank: owe.frank@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

Equmeniakyrkan
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: Maria Karmskog

Vår församling i glädje och sorg

Mötesplatsen - språkcafé

Var redo - Alltid redo!

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

Dop
7/2 Julia Jonsson
14/2 Juni Eriksson 
27/3 Gabriel Asplund Cabrera
19/3 Charlie Martens
12/4 Amanda Hamlin

Vigsel
19/3 Peter Martens och Emma Hidrot

Dödsfall
15/2 Hans Olov Egron Eriksson
27/2 Per Uno Unoson
2/3 Jan Olof Vallén
24/3 Sven Melker Edström
30/3 Nils Olov Albin Eriksson
1/4 Märta Sofia Silfwerbrand
3/4 Ove Gunnar Mill
9/4 Inga Margareta Nettelbladt
10/4 Karl Erik Ågren

På tisdagseftermiddagar är det många som kommer 
till Mötesplatsen i Equmeniakyrkans serveringslo-
kal för att lära sig svenska. Det är ett starkt sorl av 
olika röster och språk. Vi har många volontärer som 
gör ett fantastiskt jobb och det uppskattas mycket av 
de som vill lära sig den svåra svenskan. Vi har suttit 
i grupper och jobbat med olika texter, det har varit 
vandringar i köpingen där olika platser har presente-
rats bl a Vårdcentralen. Ett par grupper har varit i af-
färer och lärt sig lite mer hur det fungerar att handla 
i Sverige. Vi dricker kaffe och äter smörgås men det 
har också bjudits på syrisk mat och kaffebröd. 

Det är inte bara vuxna som kommer utan även barn och ungdomar. Vi är i stort behov 
av någon eller några som kan hjälpa till med barnen under tiden föräldrarna pluggar. Vi 
behöver även fler som vill hjälpa till att lära ut språket genom att på ett enkelt sätt sam-
tala och läsa. Under sommaren gör vi ett uppehåll men i skrivande stund är det oklart 
när det blir. Är du intresserad kan du ta kontakt med Ulrika Knutsson 070-6408452 
eller Agneta Richloow 070-7704486.

Equmeniascout är ett samarbete mellan Equmenia Malm-
köping och Folkkyrkan Malmköping. Vi träffas vanligtvis på 
onsdagar kl 18:30-20:00 antingen i Equmeniakyrkan eller ute 
i skogen vid en plats vi kallar Gransjön där vi har ett vind-
skydd. Nu går vi snart in i sommarlov men vi kommer att ha en 
minihajk i slutet av maj med en övernattning i vårt vindskydd. 
I månadsskiftet juli-augusti åker vi på ett större läger för dem 
som varit med under vårterminen. Lägret kommer att vara på 
Skräddartorp i Malingsbo, Ludvika. På lägret kommer vi att 
möta många scouter från Mälardalsområdet.

Höstterminen kommer troligtvis att starta igen onsdagen den 7:e september. Vi har 
behov av fler vuxna scoutintresserade. Är du som scout eller vuxen scout intresserad av 
att vara med så är du välkommen att höra av dig till Magnus Lundblad, 070-2178764, 
e-post: lundblad.grinda@telia.com
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Hänt sedan sist

Vid gudstjänsten på J.Marie beb. dag dansade 

Maria Kollind "Den åldriga Marias minnes-

dans". Petter Wingren improviserade på pianot 

och Dunkers Donnor deltog med sång. 

Rolf Oskarsson spelade fiol i gökottan i Ivars Hage.
Fo

to
: S

ar
a 

H
en

rik
ss

on

Fo
to

: S
ofi

a 
Bj

ör
kl

in
d

Malmakören sjöng, spexade och bjöd på 
tårta i det årliga musikcaféet i stadshuset. 

Pajfrossa på sopplunchens 
terminsavslutning.
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