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Kanske har du liksom jag ibland känt en 
hisnande känsla av att vara förälder, både den 
enorma glädjen men också känslan av ”hur ska 
jag göra för att vara en bra förälder?”. När jag 
första gången blev förälder och höll vårt lilla 
barn i min famn så greps jag av panik: ”kan 
jag verkligen vara förälder och hur ska jag bära 
mig åt så att jag gör allt på ett bra sätt?” Under 
åren har jag ofta kunnat förlita mig på min 
magkänsla men många, många gånger har jag 
frågat vänner och familj om råd.

I ett samtal hos oss medarbetare i församlingen så kom frågan om föräldraskap upp 
och bland oss finns många olika erfarenheter, också att vara förälder till barn med 
funktionsvariation. Vi konstaterade att vi behöver dela erfarenheter, att föräldrarol-
len är något vi kan ta hjälp till av varandra. 

Vi har beslutat oss för att under höstterminen bjuda in till en föreläsningsserie – 
om att vara förälder och få stöd i föräldrarollen genom att lyfta olika teman:

•	 Hur är det att vara förälder eller anhörig till barn med funktionsvariationer 
(diagnos), hur möter jag både barnet och mig själv? 

•	 Hur ger jag mitt barn en stark självkänsla och förmågan att älska sig själv och 
andra?

•	 Hur ställer jag lagom krav och hur sätter jag gränser?
•	 Hur kan jag som förälder till barn med psykisk ohälsa hjälpa mitt barn på 

bästa sätt?

Vi kommer följa upp föreläsningarna med erbjudande om att ingå i en samtals-
grupp där möjlighet ges till att dela erfarenheter, kunskaper och ge varandra stöd i 
föräldrarollen.

Att vara förälder innebär mycket glädje, frustration och många gånger känslan av 
otillräcklighet. Vi gör det här för att vi ser hur viktigt det är att ta hjälp av varandra, 
våga dela och våga få.

Åsa Ingårda och Katarina Uggla, 
föräldrar och medarbetare i Dunker-Lilla Malma församling

Att vara förälder

Katarina Uggla - projektanställd i församlingen

Sedan ett år tillbaka har Katarina Uggla 
varit projektanställd i församlingen. Hennes 
uppgift har varit att ta hand om barn och 
ungdomar i samband med Språkcaféet. 
Även på loven har hon ordnat aktiviteter för 
ungdomarna. Hon vill gärna fortsätta att 
utveckla verksamheten under hösten.

Hon har också arbetat med förberedelserna 
för projektet ”Malmköping möts”. Tanken 
är att ordna meningsfull arbetsträning för 
människor som står långt från arbetsmark-
naden.

Katarina är utbildad fritidspedagog och har 
arbetat mycket i skolan. Hennes intresse 
är whippetshundar som hon föder upp och 
tävlar med i olika kapplöpningssporter.

FÖRELÄSNINGSSERIE – ATT VARA FÖRÄLDER/ANHÖRIG

Första tillfället är 26 september i församlingshemmet i Malmköping. 
Vi bjuder på en enkel måltid kl 17.30, kl. 18.15 föreläsning – slut kl. 20.00.

"Hur är det att vara förälder eller anhörig till barn med funktionsvariationer 
(diagnos), hur möter jag både barnet och mig själv?" Katarina Uggla tar med 
oss på en resa i att vara förälder till barn med funktionsvariationer och vi får ta 
del av hennes erfarenheter.

Vill du ha hjälp med barnpassning, berätta om ålder och antal barn så 
ordnar vi aktivitet i ett hus bredvid. 

Arrangeras av Dunker-Lilla Malma församling i samarbete med Europaskolan och 
Sensus studieförbund. Särskild inbjudan kommer att gå ut till föräldrar till barn i 
Dunkers skola och Malmaskolan.
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Öppen förskola i Kyrkans hus

Välkommen till en ny termin!
Nu sätter våra verksamheter igång igen efter sommaren. Välkomna att vara med!

Barnverksamheten vecka 36-50

Öppen förskola  
Måndagar 09:30-11:30 
Onsdagar 09:30-11:30

Miniorer 
•	 Klass 1 - måndagar 14:00-15:45
•	 Klass 2 - tisdagar 14:00-15:45
•	 Klass 3 - onsdagar 14:00-15:45 

Juniorer 
•	 Klass 4 - måndagar 16:00-18:00
•	 Klass 5-6 - tisdagar 16:00-18:00

Barnverksamheten håller till i Kyrkans hus 
på Tingsgatan 1 i Malmköping.

För anmälan eller frågor, kontakta 
Ulla Bouvin 072-530 04 55 eller 
Ingrid Jacobsson 076-212 37 99

Soppluncher vecka 36-49 

•	 Jämna veckor kl 12:00 
i församlingshemmet i Malmköping

•	 Ojämna veckor kl 11:30 
i församlingshemmet i Dunker 

Dunkers kyrkliga 
syförening
Varannan torsdag 14:30 i församlings-
hemmet i Dunker, med start 13 september.  
För info, ring Eva Anderblad 0157-22013.

Konfirmation 2018-2019
Under kommande läsår fortsätter det fruktbara samarbete 
som redan inletts mellan församlingarna i Flens kommun 
kring konfirmandarbete. Det innebär att vi kommer 
ha en gemensam konfirmationsläsning med rubriken 
Inte som du tror.

Vi kommer träffas både i storgrupp och i olika mindre 
grupper. Den större gruppen kommer träffas en fredagskväll 
i månaden i Flens församlingshem. Den mindre gruppen 
kommer träffas i Malmköpings församlingshem en gång 
i månaden. Konfirmandåret sträcker sig över ett år och själva konfirmationen 
blir någon gång i september 2019. Under läsåret kommer det också att bli två 
lägertillfällen, det första blir helgen den 19-21 oktober på Stjärnholms stiftsgård. 

Fredagen den 12 oktober kl 18 blir det Prova på konfirmation i Flens 
församlingshem och där finns möjlighet att anmäla sig fortsatt konfirmandläsning.

Anmälan – ta kontakt med Simon Johansson 0727-169022 eller 
Sofia Björklind 070-3556929.

Minikören: FK - klass 1  
Torsdagar 15:00-15:30

Barnkören: klass 2-4 
Torsdagar 16:00-16:45

Ungdomskören - klass 5 och uppåt 
Torsdagar 17:00-18:30

Barn och ungdomskörer med start vecka 36

Barn och ungdomskörerna håller till i 
Malmköpings församlingshem. Vi hämtar 
barnen i Minikören och Barnkören vid 
förskola och fritids. Det finns möjlighet 
till kyrktaxi för de barn som går i Dunkers 
skola. Tiden kan anpassas och ändras 
efter ungdomarnas skol-/restider.

För anmälan eller frågor, kontakta Sofia Björklind 070-355 69 29!

Malmakören 
Måndagar 19:00-21:00 med start 3/9

Dunkers Donnor 
Torsdagar 18:30-20:00 med start 6/9

Saraband 
Måndagar 10:30-11:30 med start 17/9

Körövningarna är i församlingshemmet i 
Malmköping. 

För anmälan eller frågor, kontakta 
Sara Henriksson 0157-321 43, 
072-530 04 86!

Vuxenkörer

Mötesplatsen - språkcafé
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Tisdagar kl 16-19 i Equmeniakyrkans nedre plan. Barn är välkomna kl 16-18.
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SEPTEMBER
Kalendarium OKTOBER

Lör 1 sept 14:00 Dunker Konsert på Dunkersdagen 
Dunkers Donnor, Simon Stålspets m fl.

Sön 2 sept 
14 e. tref.

11:00 Dunker Mässa 
Simon Johansson. Utvärdering av nya 
gudstjänstmusiken vid kyrkkaffet.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

Sön 9 sept 
15 e. tref.

11:00 Lilla Malma Ekumenisk mässa 
Agneta Richloow, Simon Johansson.
Birgit Ahlgren delar erfarenheter av att 
möta människor i kris, vid kyrkkaffet.

Sön 16 sept 
16 e. tref.

11:00 Dunker Mässa 

Lör 22 sept 09:30 Equmenia-
kyrkan

Frukost med Maria Öhrvall 
"Ensam - men inte utan dig"

Sön 23 sept 
17 e. tref.

11:00 Lilla Malma Mässa med sånger ur 
nya kyrkohandboken 
Malmakören, Simon Johansson

Sön 30 sept 
Den helige 
Mikaels dag

11:00 Dunker Gudstjänst 
Hanna S Backman

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst "Ordet och sången" 
Carl-Olov Hultby

Sön 7 okt 
19 e. tref.

16:00 Lilla Malma Gudstjänst för stora och små 
Barnkörerna, Simon Johansson

Sön 14 okt 
Tacksägelsed.

11:00 Dunker Festmässa med skördetema 
Dunkers Donnor. Kyrkkaffe 
i församlingshemmet efteråt

11:00 Equmenia-
kyrkan

Scoutgudstjänst med 
scouter och ledare

Sön 21 okt 
21 e. tref.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
Saraband, Agneta Richloow

Sön 28 okt 
22 e. tref.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow

18:00 Lilla Malma Lekmannaledd gudstjänst 
med ungdomskören

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

Dunkersdagen Lördag 1 september

Kl 10-13 - Bygdespaning från kyrktornet
Kl 14 - Konsert med Dunkers Donnor,  
Simon Stålspets m fl.

Från kl 10 är kyrktältet öppet på kyrkans 
parkering och Dunkers Donnor har loppis 
vid skolan.

14 oktober: Festmässa med skördetema i Dunkers kyrka

21 oktober: Saraband sjunger i ekumenisk gudstjänst.
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NOVEMBER

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.

Lör 3 nov 
Alla helgons 
dag

11:00 Lilla Malma Temamässa - helgonen 
Simon Johansson

18:00 Dunker Minnesgudstjänst 
Dunkers Donnor, Simon Johansson

Sön 4 nov 
Sönd. e. alla 
helgons dag

16:00 Lilla Malma Minnesgudstjänst 
Malmakören, Simon Johansson

Sön 11 nov 
24 e. tref.

11:00 Lilla Malma Ekumenisk gudstjänst 
Agneta Richloow

Sön 18 nov 
Sönd. f.  
domsönd.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow

18:00 Dunker Lekmannaledd gudstjänst 
med nattvard 
Dunkers Donnor, Simon Johansson

Sön 25 nov 
Domsöndagen

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Jan Andersson

18:00 Lilla Malma Taizémässa 
Maria Kollind

Frukost 22 september
Kom med och ät en god frukost och lyssna till Maria Öhrvall som berättar utifrån sin nya 
bok Ensam - men inte utan dig. 

”Jag står med blicken fäst på våra saker och minnen far förbi som på en filmduk. Kjell ställer sig 
framför mig och jag fångar hans tårar i min hand. Han har sett min blick och förstår vad jag 
tänker. Han stryker mig över kinden och då faller mina tårar i hans hand. Väldig är du Gud 
som förmår hålla oss upprätta!” 

Maria var gift med Kjell Öhrvall som tidigare var pastor i Missionskyrkan här i Malmkö-
ping. Nu har hon skrivit en bok där tillvaron speglas i dåtid. ”Det är då jag måste behärska 
drömmarnas tillvaro och leva nu i det som är långt bortom drömmar.”

Maria Öhrvall är till yrket fastighetskonsult, men också utbildad diakon på Liljeholmens 
Folkhögskola, medlem i Elimkyrkan i Eskilstuna och har ett stort intresse av att skriva.

Tassenatta 6 oktober
Första lördagen i oktober, kommer vi i Malmköping att arrangera Tassenatta för scouter 
som är spårare, upptäckare eller äventyrare. Det är en årligt återkommande tävling som ar-
rangeras av Equmeniascout. I år är det Malmköpings Equmeniascouter som är arrangörer. 
(Equmeniascout i Malmköping är ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Folkkyrkan). 
Det kommer ett 100-tal scouter från olika delar i länet och ibland längre ifrån för att delta 
i en eftermiddags- och kvällsspårning. Spårningen kommer att starta i Malmköping och 
man kommer att röra sig i Bjurängsskogen och Plevnaskogen. Starten går på senare delen av 
eftermiddagen och vi håller på till strax före midnatt. Det blir alltså en del mörkerspårning.

Vi behöver vara ca 40-talet funktionärer som bemannar kontroller och även matstationer. 
Blir du nyfiken på detta och kanske vill vara med och hjälpa till så hör av dig till oss. 
Välkommen som volontär. E-post: equmeniakyrkanmalmkoping@gmail.com

Är du nyfiken på kristen tro
eller vill lära dig något om den är du välkommen att vara med i en studiecirkel där vi läser 
och samtalar om grunderna i den kristna tron. Vi har tänkt att starta 2 oktober kl 19 och 
träffas varannan tisdag. Ledare kommer att vara kyrkoherde Simon Johansson och pastor 
Agneta Richloow. Anmälan till E-post: equmeniakyrkanmalmkoping@gmail.com

Det finns även möjlighet att delta i en samtalscirkel varannan onsdag kl 11 med start 5 sept.

Allhelgonahelgen

Välkommen in att dricka 
kaffe i Dunker eller Lilla 
Malma kyrka, fredag och 
lördag 2-3 nov kl 12-16.

TYCK TILL OM NY GUDSTJÄNSTORDNING!

I maj fick Svenska Kyrkan en ny kyrkohandbok 
med texter, böner och sånger att användas i 
gudstjänsten. Eftersom materialet varit nytt 
har vi under sommaren provat det i våra 
gudstjänster och mässor.

Om man varit med om en sådan gudstjänst 
kanske man vill tycka till om materialet? Det 
finns möjlighet att göra det vid kyrkkaffet efter 
mässan 2 och 23 september. Synpunkter och 
erfarenheter ligger till grund för att utforma en 
ny lokal agenda som kommer tas i bruk senare i 
höst.
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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

Projektledare	Ulrika	Knutsson:	0157-200	64		
ulrika.knutsson@folkbildning.net

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
Katarina	Uggla:	katarina.uggla@svenskakyrkan.se

Vaktmästare 
Emil	Bruce:	emil.bruce@svenskakyrkan.se
Ove	Frank:	owe.frank@svenskakyrkan.se	
Morhaf	Massouh:	a_morhaf@hotmail.com

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" utgår pga dataskyddsförordningen GDPR.

Personal och förtroendevalda i möte om framtidsutveckling

Vår församling är inne i en fas av utveckling – vi kallar det utvecklingsprojekt och 
målet är att utifrån vår tro och våra värderingar bättre kunna möta de behov som 
finns i vår församlin. Projektet leds av Åsa Ingårda som vi presenterade lite extra i 
förra församlingsbladet.

Vår församling har några ledord - en aktiv gudstänstfirande församling. Med aktiv 
menar vi att vi finns som en aktör bland många andra i vårt samhälle och att vi vill 
bry oss om alla människor, inte bara medlemmar. Vi vill tillsammans med andra 
aktörer i Malmköping, kyrkor, organisationer, föreningar, företag mm vara med och 
skapa det goda samhället. Med gudstjänstfirande menar vi att gudstjänster i olika for-
mer är det centrum kring vilket mycket av vårt arbete knyts. Vi vill därför utveckla 
vår församling som mötesplats och utveckla former där vi kan mötas förutsättnings-
löst kring det som berör idag 2018. 

Ett led i arbetet kommer vara att fortsätta att utveckla våra gudstjänster. Under hös-
ten kommer vi kunna dela gudstjänster som är utformade tillsammans med försam-
lingens olika verksamheter, både med vuxna och unga.

Att bygga gudstjänst ihop är ett sätt att växa tillsammans och faktiskt få lära sig 
tillsammans. Så jag vill välkomna till en spännande gudstjänsthöst där jag hoppas att 
du både kommer känna dig hemma, kanske bli lite utmanad men också nyfiken på 
att själv få vara med och framförallt få känna glädje.

Simon Johansson, kyrkoherde

Gudstjänst i utveckling
Text: Fred Kaan, översättning: Per Harling 
Musik: Engelsk trad.

1 Lägg i varandras händer fred 
och bär den som en fågel, 
och skydda den som om den var 
ett ljus när stormen råder.

2 Lägg i varandras händer fred 
med kärleksfull förväntan 
Var varsam om Guds skapelse, 
som bär er frihetslängtan.

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

831 Lägg i varandras händer fred 3 Lägg i varandras händer fred, 
som bröd vi fått att dela. 
I skörheten vi delar liv. 
vår uppgift är att hela.

4 Låt händer forma vaggans famn, 
som bär det nya livet 
och ta emot Guds egen kropp 
som är för oss utgiven.

5 Lägg Kristus i varandras famn, 
han är vårt hopp, vår framtid. 
Bär ut Guds ord, ge fred en chans 
och dela den för alltid.



Hänt sedan sist

Barn- och ungdomskörerna sjöng 

på Gammaldags marknad.

Dans till spännande nyskriven musik

Malmakören återupptog de dramatiska vandringarna

Musik och dans med Saraband

Leif Jacobsson sjöng och berättade
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Foto: Sara Henriksson
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