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I sommar återkommer Malmakörens  
omtyckta dramatiska vandringar
Foto:  Johan Lange
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Sommaren är kort, det mesta regnar bort, 
men nu är den här så ta för dig, solen skiner 
idag! De flesta har väl hört Tomas Ledins 
sång, och kanske till och med sjungit 
någon gång.

Ja, äntligen är sommaren här och med 
den värme och sol mellan regndagarna, 
vilka också behövs, inte minst för de 
bönder som livnär sig av jorden. Vi andra 
får njuta av sol och värme på altanen eller 
någonstans i vår pittoreska köping. Ta vara 
på sommaren, njut av sol och värme, ladda 
för vintern - vi behöver sol i rätt mängd för 
att må bra.

På ett mer existentiellt plan är solen 
förutsättning för allt liv. Därför finns 
både sol, ljus och värme med i vår 
skapelseberättelse i orden – Varde ljus! 
Sol är lika mycket förutsättning för liv 
som vatten och materia, det vet vi. Vad vi 
också mer och mer upptäcker är att solen 
är en av våra förnyelsebara energikällor. 
Forskningen på solenergin går framåt och 
tekniken utvecklas för att bli mer effektiv 
och estetiskt tilltalande. Till skillnad från 
andra förnyelsebara energikällor som vind 
och vatten påverkar solenergi inte närmil-
jön i lika stor omfattning. I en framtid 
räknar man med att allt fler hus kommer 
att värmas upp av solen, kanske även hos 
oss i vår bygd.

Energi och andra resurser ska ju som 
bekant räcka till allt fler människor på 
jorden och då behövs kreativa lösningar. 
Vi har fått en planet att förvalta, inte 
förbruka och ska vi lyckas med det behöver 

alla goda krafter i samhället samar-
beta, enskilda människor, organisationer, 
myndigheter, företag, kyrkor och samfund. 
Ensam är inte stark och för den enskilde 
kan ansvaret för miljön kännas allt för 
tungt, men tillsammans går det lättare. 

Skapelsen ska vårdas, men också avnjutas 
och det vet jag att många av oss gör. 
Många människor, sommargäster och 
andra turister, kommer just till vår bygd 
för den vackra naturens skull, kanske för 
att bada eller paddla i några av våra sjöar. 
Andra hoppas på bättre fiskelycka eller vill 
gå en bit på Sörmlandsleden. Så låt oss ta 
för oss av sommaren för den är kort, alltför 
kort! Ta för oss av sol och värme, naturens 
skönhet, gemenskap, skratt och sång. Den 
kända sommarpsalmen som snart kom-
mer ljuda i våra kyrkor får sammanfatta 
betraktelsen.

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat 
dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma 
fläkt de fagra blomsterängar. Och solens ljus 
och lundens sus och vågens sorl bland viden, 
förkunnar sommartiden.

BETRAKTELSE AV SIMON JOHANSSON, KYRKOHERDE

Vårda skapelsen i sommartid

1 När dagen fylls av fågelsång, 
när äng och hagar blommar, 
när markens hela rikedom 
förkunnar Nordens sommar. 
Då spelar Skaparen 
och vi är toner i hans symfoni 
av ljud och ljus och färger.

2 När vi i tvivel frågar oss 
om vi är rena toner. 
Då svarar Gud: 
Han lovar oss att Jesus allt försonar: 
I vattnets tecken blir du ren, 
som sommarsolens klara sken 
i himmelrikets sommar.

Den här psalmen kommer vi att sjunga extra ofta i våra gudstjänster i sommar:

Lördag 26 maj - Gammaldags marknad

10:00 i Lilla Malma kyrka
Ekumenisk morgonbön med 
Simon Johansson och Agneta Richloow

12:00 vid Kyrktältet utanför kyrkan 
Flens Blåsorkester

12:30 i Lilla Malma kyrka 
Lunchmusik med Malmabygdens Spelmän

13:00 vid Kyrktältet 
Barnkören och Sofias änglar

13:30 vid Kyrktältet 
Dunkers Donnor sjunger

14:00 vid Kyrktältet 
Malmakören sjunger

10:30-15:00 visas kyrkans textilier i kyrkan. Då finns även "leta djur" för barn.

3 Så sänd till oss din Ande, Gud, 
som dag från dag oss renar, 
som små och spridda toners ljud 
till något stort förenar. 
Från ton till ton din lovsång når 
och klingar som ett skönt ackord 
bland himmelrikets vindar.

4 Guds kärleks makt är frisk och stark 
fast år och stunder vänder. 
Hans Ande genomsyrar allt, 
vi vilar i hans händer. 
Då spelar Skaparen 
och vi blir toner i hans symfoni 
av ljus och ljud och färger.

Text: Frank Kaergaard, översättning: J.A.Hellström 
Musik: Jan-Olof Kulander

754 När dagen fylls av fågelsång
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Sommarens musik
Konsert med Julita kyrkokör 
Söndag 3/6 18:00 i Lilla Malma kyrka 
Körsång under ledning av Catarina Sundin

Mälarbrass 
Onsdag 13/6 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Blåsorkester från Eskilstuna

"Vi ska inte sova bort 
sommarnatten" 
Midsommardagen 23/6 21:00 
i Dunkers kyrka 
Somriga toner med sång och trumpet. 
Sara Henriksson, Sofia Björklind, 
Magnus Henriksson och Gustav Andersson

Folkmusikafton 
Onsdag 27/6 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Malmabygdens spelmän

Havet och Aqus 
Onsdag 11/7 19:00 i Dunkers kyrka 
Nyskriven musik och dans med 
havet som tema. 
Emelie Königsson Jonsson, dans 
Therése Wiberg, sopran 
Gustav Andersson, piano

13 juni: Blåsorkestermusik av Mälarbrass

8 augusti: Saraband sjunger Adolphson, Berghagen och Taube

1 augusti: Leif Linnskog spelar saxofon och 
klarinett i Duo Linnskog

Konserterna arrangeras i samarbete med SENSUS

Dramatiska vandringar med Malmakören

Spännande Malmköpings- 
historia med musik och teater! 

Samling bakom stadshuset kl 18:00,  
onsdagarna 27/6, 25/7, 1/8 och 8/8. 

Biljetter: Vuxna 100 kr, barn 20 kr. 
Köpes på plats.  Efteråt, kl 19, är det 
musik i kyrkan för dem som vill.

Leif Jacobsson sjunger 
och berättar 
Onsdag 25/7 19:00 i Lilla Malma kyrka 
En tidsresa om människor, händelser 
och platser som aldrig hamnade i 
historieböckerna.

Duo Linnskog 
"Får jag lämna några 
blommor" 
Onsdag 1/8 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Klassiska pärlor, soft jazz, visa och folkton. 
Leif Linnskog - klarinett, saxofon, sång 
Anders Andersson - vibrafon, piano

"Gubbar, snus och kvastskaft" 
Onsdag 8/8 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Sånger av Adolphson, Berghagen och Taube 
med kören Saraband. Bertil Runsten, sång och 
gitarr. Lars Brokvist, kontrabas.

Unga talanger 
Onsdag 29/8 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Under ledning av Sofia Björklind

Konsert på Dunkersdagen 
Lördag 1/9 14:00 i Dunkers kyrka 
Dunkers Donnor. Simon Stålspets m fl.
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Foto: Jan Sjögren
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Flera friluftsgudstjänster kommer att firas i 
trädgården vid Kyrkans hus

JUNI

Kalendarium

JULI

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

12:00-
15:00

Lilla Malma Musik på Gammaldags marknad 
Se sidan 3

Sön 27 maj
Hel. tref. dag

11:00 Lilla Malma Mässa och presentation av  
nya kyrkohandboken 
Malmakören, Simon Johansson

Lör 2 juni 15:00 Lilla Malma Konfirmationsmässa 
Simon Johansson, Jukka Laari

Sön 3 juni 
1 e. tref.

10:00 Lilla Malma Mässa 
Simon Johansson

18:00 Lilla Malma Sommarmusik: Körkonsert 
Julita kyrkokör under ledning av 
Catarina Sundin

Sön 10 juni 
2 e. tref.

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow

18:00 Dunker Mässa 
Mats Blomqvist

Ons 13 juni 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Mälarbrass 
Blåsorkester från Eskilstuna

Sön 17 juni 
3 e. tref.

10:00 Trädgården vid 
Kyrkans hus

Ekumenisk mässa 
Agneta Richloow, Simon Johansson

Lör 23 juni 
Midsommar-
dagen

10:00 Malmköpings 
hembygdsgård

Friluftsgudstjänst 
Simon Johansson

21:00 Dunker Sommarmusik: "Vi ska inte sova 
bort sommarnatten" 
Sara Henriksson, Sofia Björklind,  
Magnus Henriksson, Gustav Andersson

Sön 1 juli 
Apostladagen

10:00 Dunker Mässa 
Maria Kollind

Sön 8 juli 
6 e. tref.

18:00 Lilla Malma Mässa 
Mats Blomqvist

18:00 Equmenia-
kyrkan

Sommarandakt
Agneta Richloow, Peter Richloow

Ons 11 juli 19:00 Dunker Sommarmusik: Havet och Aqus 
Therése Wiberg, sång 
Gustav Andersson, piano 
Emelie Königsson Jonsson, dans

Sön 15 juli 
Kristi förkla-
rings dag

10:00 Dunkers 
församlingshem

Friluftsgudstjänst 
Hanna S Backman

Sön 22 juli 
8 e. tref.

10:00 Trädgården vid 
Kyrkans hus

Friluftsmässa 
Mats Blomqvist

OBS! Under juni-augusti börjar förmiddagsgudstjänsterna kl 10 istället för kl kl 11.

Välkommen att vara med på

Diktarstuga 
"Att skriva mellan raderna" 

med prästen och poeten Petter Wingren

Lördag 16 juni kl 10-15:30 i Kyrkans hus
Anmälan till pastorsexp. senast 8/6

i samverkan med SENSUS

Sön 24 juni 
Johannes  
Döparens dag

10:00 Dunker Mässa 
Simon Johansson, Hanna S Backman 
Fiolmusik: Simon Johansson m fl.

Ons 27 juni 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Folkmusikafton 
Malmabygdens spelmän
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AUGUSTI

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.

Ons 1 aug 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Duo Linnskog 
"Får jag lämna några blommor?" 
Leif Linnskog - klarinett, saxofon, sång 
Anders Andersson - vibrafon, piano

Sön 5 aug 
10 e. tref.

10:00 Equmenia-
kyrkan

Sommarandakt 
Lars-Ove Knopp

18:00 Dunker Mässa 
Simon Johansson

Ons 8 aug 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: 
Gubbar, snus och kvastskaft 
Saraband, Bertil Runsten

Sön 12 aug 
11 e. tref.

10:00 Lilla Malma Mässa 
Maria Kollind

Sön 19 aug 
12 e. tref.

15:00 Vängården 
Follökna

Ekumenisk gudstjänst 
Petter Wingren, Musiker från Folkkyrkan

Sön 26 aug 
13 e. tref.

10:00 Dunker Mässa 
Simon Johansson

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow

Ons 29 aug 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Unga talanger 
Under ledning av Sofia Björklind

Mötesplatsen  
kyrkornas gemensamma arbete, i Equmeniakyrkan

Mötesplatsen som rymmer både språkcafé på tisdagar 
och film på torsdagskvällar utökas i juli med aktiviteter 
för barn och ungdomar.

Tider och dagar är ännu inte bestämt men vi hoppas 
på en glad och kreativ gemenskap. Det blir aktiviteter 
både inomhus och ute. Alla ska känna sig välkomna!

Ons 25 juli 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: 
Leif Jacobsson berättar och sjunger

Lör 28 juli 13:00 Malmamarkens 
stora scen

Ekumenisk marknadsgudstjänst 
Simon Johansson, Hanna S Backman, 
musikinslag

15:00-
17:00

Lilla Malma Drop in-vigsel/dop 
Simon Johansson

Sön 29 juli 
9 e. tref.

10:00 Lilla Malma Mässa 
Simon Johansson, Hanna S Backman

Sommarkyrka och 
ikonutställning
Under vecka 29-30 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.

I kyrkan visas också en utställning med nutida 
ikoner av Åsa Ingårda. Ikonerna är gjorda i 
tekniken intarsia, som är ett gammalt sätt att 
skapa mönster och motiv i trä.

DROP IN-DOP OCH -VIGSEL 28 JULI

Vill ni gifta er eller döpa ert barn, enkelt och lätt utan föranmälan? Vi finns på 
plats i Lilla Malma kyrka lördag 28 juli kl 15-17.

Glöm inte att ta med hindersprövning för vigsel, som du får från Skatteverket. 
Vid alla barndop finns möjlighet att låna dopdräkt. 
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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 
simon.johansson@svenskakyrkan.se

Församlingsutvecklare: Åsa Ingårda: 072-53 00 788 
asa.ingårda@svenskakyrkan.se

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

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

Dop
4/3 Aron Stomme
11/3 Thea Wallerström
21/4 Hedvig Lindqvist

Vigsel
24/3 Ari Niemi och Jenny Lindén

Avlidna
6/2 Inga Kristina Andersson
9/2 Lars Olov Anders Gustafsson

Åsa Ingårda - ny medarbetare!

Församlingen har anställt Åsa Ingårda som projekt-
ledare för att ta reda på vilka behov och önskningar 
våra församlingsbor har, utifrån att vara människa i 
vår tid. Åsa skall som församlingsutvecklare vara med 
och samordna arbetet under två år.

Åsa bor med sina två pojkar, elva och åtta år, på 
en gammal gård i Runtuna. Där driver hon ett 
möbelsnickeri, förut på heltid men nu på deltid. På 
gården har hon också en butik med hantverk. Ibland 
vankas det filmfestival eller konsert i kulturladan. 
Från början utbildade hon sig till arbetsterapeut inom 
barn- och ungdomspsykiatrin, men sadlade senare 
om och har arbetat hos studieförbund och även i 
Svenska kyrkan. I hemförsamlingen är Åsa förtroen-
devald och hon är även politiskt aktiv.

Men vad är det då som driver henne? Hon försöker förklara. Det finns en lust och 
ett behov i varje människa att finnas med i ett sammanhang. Att vara behövd. Att 
vara bekräftad. Det är vårt uppdrag att lyssna in, vara där vi behövs och bjuda in 
människor att vara med. Tillsammans är vi en levande kyrka.

Vilka behov ser du? Hör gärna av dig! 
asa.ingarda@svenskakyrkan.se eller tel 072-53 00 788

Tack
Anna Strandberg har arbetat i församlingen 
sedan 2015 och slutar nu sin tjänst. Hon har 
arbetat med många olika uppgifter och med stort 
engagemang. En stor del av hennes arbetstid har 
ägnats åt kyrkogårdar, gravvårdsadminstration 
och städning av våra lokaler. Som vaktmästare 
tjänstgjorde hon också vid gudstjänster och andra 
arrangemang och har varit mycket uppskattad av 
församlingsborna. 

Vi är glada över den tid Anna arbetat i vår för-
samling och önskar henne lycka till i framtiden!

18/2 Anna Margareta Larsson
24/2 Karl-Erik Storsund
28/2 Günther Harry Bühlman
11/3 Karl Lennart Rehnström
17/3 Rune Reinhold Åhr
21/3 Ritha Birgitta Stenberg
25/3 Johan Bertil Lennart Johansson
5/4 Bengt Gunnar Persson
13/4 Maud Brigitt Sternmark
13/4 Sonja Ingeborg Karlsson
18/4 Kjell Rolf Andersson
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Hänt sedan sist

Vaktmästare Ove spelade 
Pontius Pilatus i påskvandringen på palmsöndagen.

Dunkers friskola framförde 

musikalen Narnia

Konfirmanderna grillade korv

Barnkören spelade musikal i Lilla Malma

Musikcafé med Dunkers Donnor
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