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Malmakören gestaltar Balladen om Rut!  
Varför det? Hur kommer det sig?

Det bara blev så att kantor Sara och jag 
hade ett samtal förra våren och då råkade 
jag säga att jag hade en längtan att få iscen-
sätta berättelsen om Rut. Ja, den gammal-
testamentliga Ruts bok.

Berätttelsen om Rut har fascinerat mig. 
Länge. Jag har läst den om och om igen. 
Det som står skrivet. Och det som inte står 
skrivet. På både svenska och på hebreiska. 
Och jag är inte ensam. Många har liksom 
jag tyckt att det är spännande att i de fyra 
korta kapitlen söka nycklar till  det som 
hände för länge sedan. Bland dem finns två 
nutida författare, nämligen Anita Goldman 
och Agneta Pleijel. Anita Goldman har 
skrivit flera böcker om kvinnor i Bibeln och 
Agneta Pleijel skrev inför ett kvinnosympo-
sium i mitten av 1990-talet en dramatisk 
berättelse om just Rut. Deras tankar har 

berört mig och jag har nu ur en stor mängd 
material från olika källor format ett manus.

Det är kvinnor som står i centrum. Spe-
ciellt två starka kvinnor, Rut och Noomi, 
som i en utsatt situation vågar göra det som 
måste göras. De vågar bryta upp för att söka 
en förändring. Trots sorg och smärta, trots 
stora umbäranden vågar de. Det är som en 
appell från Karin Boye som i sin dikt Rö-
relse skrev:” Bryt upp! Bryt Upp! Den nya 
dagen gryr! Oändligt är ditt stora äventyr!” 

Rut och Noomi är varandras väg från tom-
het till fullhet. Från hungersnöd till ett 
stycke bröd, där sådden och skörden, skat-
ten i åkern, symboliserar längtan och lust. 
Och tron hoppet och kärleken så som vi kan 
läsa i den poetiska lovsången Höga Visan är 
alla invävda i deras sång om Livet.

Berättelsen är präglad av den tid som 
skildras nämligen domartiden som  inföll 
för ca 3000 år sedan. Och i allt känner vi 
igen oss som de människor vi är. Vi kän-
ner igen oss i skeendet, i ofreden som rister 
också vår tillvaro, i krigen, övergreppen, i 
lidandet och kampen. Människor föds och 
dör. Då som nu. Och däremellan lever vi 
mellan himmel och jord. På ett lite stycke 
bröd. Och den brödbiten står för allt vad vi 
behöver för att finnas till. Och vi gläds. Vi 
gråter, njuter och räds. Och vi sjunger!

Vi sjunger: ”Vår hela värld är inte en tea-
terpjäs utan en ballad om trasiga skor, en 
ballad om hunger och nöd, balladen om ett 
stycke bröd...”

TEXT: MARIA KOLLINDBalladen om Rut!

Maria Kollind regisserar föreställ-
ningen "Balladen om rut".

Kyrkoval 17 september 2017

I kyrkovalet har alla, som är medlemmar i Svenska kyrkan och fyller 16 år senast på 
valdagen, möjlighet att påverka den framtida verksamheten i församlingen genom att 
rösta. Vi har en demokratisk kyrka, som förutsätter att medlemmarna engagerar sig och 
tar ansvar. Vid årets val går vi fram med en gemensam valsedel till kyrkofullmäktige i 
Dunker-Lilla Malma församling med nomineringsnamnet ”Samling för kyrkan i Dunker-
Lilla Malma församling”. Kyrkovalet gäller även Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

Vallokal på valdagen:  
Församlingshemmet i Malmköping kl 9-11 samt kl 16-20.

Röstningslokal för förtidsröstning:  
Församlingsexpeditionen i Kyrkans hus 4-9 september och 11-16 september kl 10-12 
samt kvällarna 7 och 12 september kl 17-20.

Mer info om valet och kandidater i nästa nummer av Kyrkhälsning som utkommer i 
slutet av augusti. 

Har Du frågor? Kontakta pastorsexp. 0157-20052 eller Marianne Karlsson 0157- 22154. 

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"

Nytt för i år! Drop in dop eller vigsel

Om ni går i tankarna om att viga er eller döpa dig själv eller ditt barn är ni 
varmt välkomna till oss på marknadsdagen! 

Vi finns på plats kl 13.30-15.30 i Lilla Malma kyrka. OBS! Tänk på att ni måste ha 
med er hindersprövning om ni vill gifta er.
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Sommarens musik
Sommarkonsert med 
Dunkers Donnor 
Söndag 4/6 kl 18:00 i Dunkers kyrka 
Donnorna sjunger in sommaren.

Mälarbrass 
Onsdag 7/6 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Frälsningsarmén och Pingstkyrkans 
blåsorkester från Eskilstuna.

Midsommarkonsert 
Lördag 24/6 21:00 i Dunkers kyrka 
Sara Henriksson - sång, Magnus Henriksson - 
trumpet, Gustav Andersson - piano, orgel.

Folkmusikafton 
Onsdag 28/6 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Malmabygdens Spelmän med vänner.

Drömspel med flöjt och harpa 
Onsdag 12/7 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Miriam Klein Strandberg - harpa, 
Ezequiel Cortabarría Salgueiro - flöjt.

Balladen om Rut
Malmakören framför musikdramatiska 
föreställningen ”Balladen om Rut” i 
Björndammens masugn.

Biljetterna släpps 1 augusti och finns hos 
Taxigrillen och Systrarna Carlsson i Malmköping 
samt på turistbyråerna i Flen och Hälleforsnäs.  
Inträde: 200 kr.

Tider för föreställningar: 
Lördag 26/8 kl 16 
Söndag 27/8 kl 16 
Torsdag 31/8 kl 19 
Fredag 1/9 kl 19 
Lördag 2/9 kl 16

Ray Cooper and the 
Swedish Kitchen Orchestra 
Onsdag 26/7 19:00 i Dunkers kyrka 
Ray Cooper sjunger sina egna sånger med 
komp av gitarr, stråkar och piano, spelade 
av Patrik Andersson, Jenny Tidman och 
Gustav Andersson.

Olle Adolphson-afton med 
kören Saraband 
Onsdag 9/8 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Saraband, Bertil Runsten - sång och gitarr, 
Lars Brokvist - kontrabas.

Konsert på Dunkersdagen 
Lördag 2/9 14:00 i Dunkers kyrka 
Dunkers Donnor, Simon Stålspets och 
andra hornspelare.

Dunkers Donnor sjunger på Sommarkonsert 
4 juni och på Dunkersdagen 2 september.

12 juli: Drömspel med flöjt och harpa

FÖRSAMLINGSRESA TILL VÄSTERÅS 
LÖRDAG 3 JUNI
Ett varierat program för alla åldrar. Föredrag, sång, 
gudstjänster och utställningar för olika smaker. Du väljer själv vad du vill delta i. 
Se programmet på www.svenskakyrkan.se/varldensfest

Vi åker tillsammans från Malmköping och vi hoppas många vill följa med så att vi får 
en gemensam upplevelse. Samåkning med bil, buss eller tåg. Församlingen bjuder på 
resan. 

Anmäl dej senast den 31 maj till församlingsexpeditionen Tingsgatan 1 i Malmköping, 
0157-20052 eller dunker-lillamalma.forsamling@svenskakyrkan.se

Foto: Sara Henriksson
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JUNI

Kalendarium

Vid Björndammen hålls en av sommarens många friluftsgudstjänster.

JULI

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

12:00 Tältet utanför 
kyrkan

Musik med Flens blåsorkester

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 Högmässa 
Simon Johansson

Sön 4 juni 
Pingstdagen

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

11:00 Vårfruberga 
Klosterruin

Sammanlyst mässa

18:00 Dunker Sommarkonsert  
med Dunkers Donnor

Ons 7 juni 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Mälarbrass
Blåsorkester från Eskilstuna

Sön 11 juni 
Hel. trefaldig-
hets dag

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow, Jan Andersson

11:00 Dunker Högmässa 
Simon Johansson

Tor 15 juni 18:00 Lilla Malma Förbönsgudstjänst 
Lekmannaledd

Sön 18 juni 
1 e. tref.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
Agneta Richloow, Simon Johansson

Sön 2 juli 
3 e. tref.

18:00 Dunker Söndagsmässa 
Mats Blomqvist

Sön 9 juli 
4 e. tref.

11:00 Lilla Malma Högmässa 
Anders Lagbo

Ons 12 juli 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Drömspel med flöjt 
och harpa 
Miriam Klein Strandberg,  
Ezequiel Cortabarría Salgueiro

Sön 16 juli 
Apostladagen

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Lisa Danell, Britt-Marie Andersson

Lör 24 juni 
Midsommar-
dagen

11:00 Malmköpings 
hembygdsgård

Friluftsgudstjänst  
Mats Blomqvist. Medtag kaffekorg!

21:00 Dunker Midsommarkonsert 
Sara Henriksson, Magnus Henriksson, 
Gustav Andersson

Sön 25 juni 
Johannes  
Döparens dag

18:00 Lilla Malma Högmässa 
Mats Blomqvist

Ons 28 juni 19:00 Lilla Malma Folkmusikafton 
Malmabygdens Spelmän
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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: 0157-224 44. Efter gudstjänsterna serveras kyrkkaffe.

När det står att det är mässa betyder det att det är en gudstjänst med nattvard. Under sommaren 
provas en agenda för högmässa som är lite kortare än den vi använt tidigare i Dunker och Lilla Malma 
kyrkor. I nästa Kyrkhälsning kommer vi berätta mer om olika gudstjänster och vad som skiljer dem åt. 

AUGUSTI

Lilla Malma gamla kyrkogård

Sön 6 aug 
8 e. tref.

18:00 Lilla Malma Söndagsmässa 
Anders Lagbo

Ons 9 aug 19:00 Lilla Malma Olle Adolphson-afton 
med kören Saraband

Sön 13 aug 
9 e. tref.

11:00 Björndammens 
café

Ekumenisk friluftsgudstjänst 
Agneta Richloow, Anders Lagbo

Sön 20 aug 
10 e. tref.

11:00 Follökna Ekumenisk friluftsgudstjänst 
Simon Johansson

Sön 27 aug 
11 e. tref.

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

11:00 Lilla Malma Högmässa 
Simon Johansson

Lör 2 sept 10:00-
13:00

Dunker Dunkersdagen: Tornvandring 
Möjlighet att gå upp i kyrktornet

14:00 Dunker Konsert med Dunkers Donnor

Sön 3 sept 
12 e. tref

11:00 Dunker Högmässa 
Simon Johansson

Information om begravningsavgiften
Trossamfundet Svenska kyrkan är idag med få undantag huvudman för förvaltningen av 
de allmänna begravningsplatserna i landet. Dunker-Lilla Malma församling har ansvaret 
för Dunkers kyrkogård, Lilla Malma gamla kyrkogård och Skogskyrkogården i Malm-
köping. Förvaltningen av begravningsverksamheten regleras av lagstiftning som Begrav-
ningslagen, Kulturmiljölagen, Förvaltningslagen etc.

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften och 
dess storlek har inget att göra med kyrkotillhörighet. Den betalas av alla som har en 
beskattningsbar inkomst oavsett religionstillhörighet och livsåskådning. F r o m den 
1 januari 2017 kommer en enhetlig avgift tas ut i hela landet med undantag för kom-

munerna Stockholm och Tranås som har 
kommunen som huvudman. Den enhet-
liga avgiften betalas med en procentsats 
som Kammarkollegiet beslutar om. På 
skattsedeln framgår vilken procentsats 
som är aktuell.

På församlingens hemsida finns mer infor-
mation om vad som ingår i begravningsav-
giften och vad som bekostas av dödsboet. 
www.svenskakyrkan.se/dunker-lillamalma

11:00 Dunkers  
församlingshem

Friluftsgudstjänst 
Simon Johansson. Medtag kaffekorg!

Sön 23 juli 
6 e. tref.

11:00 Lilla Malma Högmässa 
Simon Johansson

Ons 26 juli 19:00 Dunker Sommarmusik: Ray Cooper and 
the Swedish Kitchen Orchestra

Sön 30 juli 
Kristi förkla-
rings dag

10:00 Stora scenen på 
heden

Ekumenisk gudstjänst 
Simon Johansson, Lisa Danell, sång 
och musik med Linn och Olle Tholén.

Sommarkyrka och 
tavelutställning

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.

Under veckan visas tavelutställningen ”Kärlek 
till Syrien” i kyrkan. Konstnären Maria Eklöw 
Bosaeus har arbetat med barn i Syrien. I 
utställningen skildrar hon sina tankar och 
upplevelser från landet. 
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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: 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: 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 
februari till och med sista april.

Dop
26/3 Ella Drake
2/4 Sixten Lindqvist

Avlidna
23/1 Astrid Gunborg Lilian Boudin
28/1 Elsa Margareta Viola Eriksson
13/2 Solveig Ulrika Gunnarsson
15/2 Gundla Marita Birgitta Granat
15/2 Göran Henry Granat
27/2 Gunhild Viola Maria Åhrberg
10/3 Per Anders Jansson

Sommarcafé i Equmeniakyrkan

Om allt går enligt planerna kommer det att finnas ett café i 
Equmeniakyrkan direkt efter midsommar och sex veckor framåt. 
Det kommer att placeras vid övre entrén vänt mot busstationen.  
Planeringen är nu i full gång och vi hoppas på att kunna servera 
smörgåsar, hembakat kaffebröd och glass. Detta kan ses som ett led 
i det integrationsarbete som kyrkorna driver gemensamt. I första 
hand ska varor som är närproducerade, ekologiska och rättvise-
märkta användas. Caféet ger arbete åt ungdomar och vi hoppas 
att på detta sätt under sommaren kunna skapa en mötesplats som 
lockar både malmköpingsbor och tillfälliga besökare. Varmt välkomna!

Equmeniascouterna

Equmeniascout är ett gemensamt arbete mellan 
Equmeniakyrkan och Folkkyrkan i Malmköping. 
Barn och ungdomar från 9 år och uppåt träffas 
vanligtvis på onsdagar kl.18:00 – 19:30 antingen i 
Equmeniakyrkan eller ute i skogen vid en plats vi 
kallar Gransjön. Där har vi ett vindskydd och en eld-
plats. Vid brasan bakas det pinnbröd, kanelbullar på 
pinne och så poppas det popcorn i vår specialpanna. 
I maj har det varit ljust när vi traskat hem genom 
skogen men när vi började att ha mötena ute var det 
ganska kallt och dessutom mörkt när det var dags att 
gå hem. Det är skönt att tillbringa tid ute och se hur 
skogen förändras under våren. Det är snart sommar-
lov och det innebär också en möjlighet för scouterna 
att få åka på läger. I år är lägret vid Getsjötorp som 
ligger i närheten av Finspång i Östergötland.

Höstterminen startar vi upp igen i början av september då nya scouter och även ledare 
är välkomna. Är du intresserad av att vara med så är du välkommen att höra av dig till 
Magnus Lundblad, tel 070-2178764, e-post: lundblad.grinda@telia.com 

Här hämtar Alvin vatten för att ha 
till släckning av brasan.



Hänt sedan sist

Nya kyrkoherden Simon Johansson välkomnades

Gospelkör sjöng på mässa i Lilla Malma kyrka

En framtidsdag med personal och förtroendevalda

Foto: Ulrika Knutsson

Foto: Sara Henriksson
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God mat serverades när sopp-

luncherna avslutades för säsongen


