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Nya kantorn Liv Stenström

KANTOR SARA
TUSEN TACK för att Du varit vår trogna kantor i hela 36 år! 

En ovärderlig trygghet och fast klippa i både glädje och sorg när vi 
bytt präster många gånger under Dina år i församlingen!

-Marianne Karlsson

Välkommen Liv som ny kyrkomusiker

Den 25 augusti avtackas Sara Henriksson 
efter över 35 års tjänst i församlingen som 
kyrkomusiker. Det är en uppskattad musiker 
och körledare som nu går i pension. Samtidigt 
med Sara avtackas också Ingrid Jakobsson ef-
ter många års tjänst som församlingsassistent 
och barnledare i församlingen.

Sara kommer att vid behov tjänstgöra som 
vikarie vid gudstjänster och andra kyrkliga 
handlingar men hennes tjänst får ett nytt 
ansikte.

Efter rekrytering bland flera sökande föll valet 
på Liv Stenström som närmast kommer från 
en tjänst i Örsundsbro. Liv är i 40-årsåldern 
och bosatt med sin familj i Strängnäs. Hon 
har tidigare arbetat i Hoburgs församling på 
södra Gotland. Liv har stor erfarenhet av att 

leda körer och uppskattar detta mycket, vilket församlingen redan fått ett smak-
prov på under körernas vårkonsert på Pingst dagen, då Sara symboliskt överläm-
nade stafettpinnen till Liv, som glatt dirigerade vidare.

Vi är glada att Liv kommer till oss och önskar henne lycka till med arbetet att 
utveckla musiklivet och körverksamheten i vår församling. Hon börjar sin tjänst 
andra hälften av augusti.

Simon Johansson, kyrkoherde

Dunkersdagen lördag 7 september

Kl 10-14 - Bygdespaning från kyrktornet
Kl 15 - Konsert med Dunkers Donnor, Simon Stålspets m fl.

Från kl 10 är kyrktältet öppet vid Dunkers skola.

En del rum har man ett speciellt förhållande till
Så är det för mig med Lilla Malma kyrka. Det var där jag började. Med första 
högmässan i augusti 1983. Vaktmästare Anders satt bredvid mig på orgelpallen 
och bjöd på karameller under predikan. Och alla de andra medarbetarna, 
besökarna, för att inte tala om alla körsångarna som jag har sjungit, skrattat, gråtit, 
grälat, kramat, pratat och varit tyst tillsammans med genom åren. Kyrkorummet 
är ett rum för känslor. Tro, bön och lovsång är inget intellektuellt, det är något 
som kommer inifrån. 

Musiken både bär och föder känslor. Känslan när alla sjunger ”Låt jubelsången 
stiga” på Adventskonserten. Känslan när någon börjar gråta när musiken börjar 
ljuda vid begravningen. Känslan när barnen tar i från topp till tå i någon sång de 
gillar. Rysningarna när luciatåget sjunger ”Nu tändas tusen juleljus”. Det lugn som 
infinner sig när man sjungit ”Känn ingen oro” om och om i Taizégudstjänsten. 
Euforin när vi i kören lyckats över all förväntan med konserten vi övat på i ett 
halvår. 

Lilla Malma kyrka är sannerligen mitt kyrkhem.

Sara Henriksson
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Dunkers kyrkliga syförening
Varannan torsdag 14:30 i församlings-
hemmet i Dunker med start 12 september.  
För info ring Lilian Edlund 070-250 00 12.

Bokcirkel
Höstens titel: "Sinnlighetens närvaro" 
av Gerle. 
Ring Agneta Andersson 0157-211 67.

VuxenkörerVälkommen till en ny termin!
Vi hälsar alla barn, ungdomar och föräldrar varmt välkomna till församlingens 
verksamheter! Alla våra grupper är avgiftsfria och det bjuds alltid på fika eller 
mellanmål. Information om startdatum och tider kommer att finnas i ett separat 
utskick och på vår hemsida.

Kyrkans öppna förskola 
Måndagar 9-11 och onsdagar 10-12 från och med vecka 37 träffas alla små 
barn med föräldrar för samtal, lekar och sång. I år erbjuder vi en enkel sopplunch i 
samband med en av dagarna till en mycket låg kostnad. Vi ses i Kyrkans hus. 

Miniorer (förskoleklass - klass 3) – Kom till oss för att leka, pyssla, baka eller 
bara ta det lugnt. Vi kan prata om det som betyder mycket för oss själva och andra. 
Här finns plats för kluriga frågor och spännande berättelser.

Juniorer (klass 4-6) – Vad går du runt och funderar på? Kom till oss och prata, 
diskutera och skratta; här finns det möjlighet att vara dig själv tillsammans med 
andra, här finns plats för lek och spel, lugn och ro. Här finns också plats för frågor, 
berättelser och tillfälle att upptäcka spännande symboler bakom kyrkans tjocka 
murar.

Barnkör – Sång och lek!

Konfirmationsläsning – Kontakta Simon Johansson 072-716 90 22

Föräldraföreläsningar och samtalsgrupp för föräldrar – Vår nya 
satsning på föräldrastöd genom föreläsningar och samtalsgrupp fortsätter även detta 
år. Start 2/10 kl 19.00 med föreläsningen ”Familjeliv med funktionsvariationer”. 
Höstens program kommer att finnas på församlingens hemsida. Vill du delta i en 
samtalsgrupp, kontakta Katarina Uggla 073-876 69 69.

Soppluncher 

• Onsdagar varje vecka kl 12:00 
i församlingshemmet i Malmköping 
med start 11 september

• Torsdagar ojämna veckor kl 11:30 
i församlingshemmet i Dunker 
med start 12 september

Malmakören 
Måndagar 19:00-21:00 med start 2/9

Dunkers Donnor 
Torsdagar 18:30-20:00 med start 19/9

Ledare: Liv Stenström 073-730 56 35

Saraband 
Måndagar 10:30-11:30 med start 9/9 
Ledare: Sara Henriksson 072-53 00 486

Körerna repeterar i församlingshemmet i 
Malmköping.

TACK FÖR ALLT

TACK FÖR IGÅR

TACK FÖR IDAG
TACK SÅ MYCKET

TACK FÖR MATEN

TACK FÖR HJÄLPEN

TACK FÖR GÅVAN

TACK FÖR ATT DU KOM
TACK FÖR SÄLLSKAPET

Söndagen den 13/10 är alla familjer och  
andra kyrkobesökare bjudna på fest!

TACKSÄGELSEDAGEN 
firas med Gemenskap, Hopp, Liv, Lust, Lek och Sång.

TACK FÖR ALLT 
och 

TACOS TILL ALLA
Klockan 11.00 ringer klockorna in 

till fest i Lilla Malma kyrka

Delaktig – Du som förälder är också varmt välkommen att under terminen 
komma med förslag på sådant som du vill bidra med eller tycker/önskar att vi ska 
göra för dig eller våra barn.

Vi ser fram emot att träffa Er alla!  
Maria Kollind, Åsa Ingårda, Simon Johansson, Ulla Bouvin, 
Liv Stenström, Katarina Uggla



6 | Kyrkhälsning nr 2 2019 Kyrkhälsning nr 2 2019 | 7 

SEPTEMBER

Kalendarium

OKTOBER

Lör 7 sept 15:00 Dunker Konsert på Dunkersdagen 
Dunkers Donnor, Simon Stålspets

Sön 8 sept 
12 e. tref.

11:00 Lilla Malma Mässa 
Timothy Stayton

Sön 15 sept 
13 e. tref.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
Simon Johansson m fl.

Ons 18 sept 19:00 Malmköpings 
församlingshem

Teater: "Apocalips" - en sista kärlek 
innan tidens slut 
Moa Rudsäter (se sid. 8)

Sön 22 sept 
14 e. tref.

11:00 Lilla Malma Mässa 
Körerna Audite och Glädjekören 
under ledning av Sara Bjäde 
Simon Johansson

Sön 29 sept 
Den helige 
Mikaels dag

11:00 Dunker Festmässa med skördetema 
Smörgåstårta i församlingshemmet 
efteråt. Dunkers Donnor, Maria Kollind

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

Sön 6 okt 
16 e. tref.

11:00 Lilla Malma Försoningsdagen: Mässa 
"Döden och livet". Kyrkogårdsvand-
ring. Tillfälle för frågor vid kyrkkaffet. 
Simon Johansson

Sön 13 okt 
Tacksägelse-
dagen

11:00- 
16:00

Start i 
Lilla Malma

Familjedag 
Maria Kollind, Simon Johansson, 
Liv Stenström, Katarina Uggla

11:00 Equmenia-
kyrkan

Scoutgudstjänst 
Agneta Richloow, ledare och scouter

Ons 16 okt 19:00 Malmköpings 
församlingshem

"Krisberedskap - hur ska jag själv 
tänka och agera i min vardag?" 
Lottakåren i Malmköping (se sid. 8)

Sön 20 okt 
18 e. tref.

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

Lör 2 nov 
Alla helgons 
dag

11:00 Lilla Malma Temamässa 
"Not a sinner, nor a saint" 
Simon Johansson

14:00 Lilla Malma Andakt och musik 
Simon Johansson

18:00 Dunker Minnesgudstjänst 
Dunkers Donnor, Simon Johansson

Sön 3 nov 
Sönd. e. Alla 
helgons dag

16:00 Lilla Malma Minnesgudstjänst 
Malmakören, Maria Kollind

Sön 10 nov 
21 e. tref.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
med nattvard 
Agneta Richloow, Simon Johansson

Ons 13 nov 19:00 Malmköpings 
församlingshem

"Klimatavtryck - hur ser våra och 
mina avtryck ut?" 
(Se sid. 8)

Sön 17 nov 
Sönd. före 
domsöndagen

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

18:00 Dunker Lekmannaledd gudstjänst 
Maria Kollind m fl.

Sön 24 nov 
Domsöndagen

11:00 Lilla Malma Mässa 
Simon Johansson

Lör 30 nov 16:00 Lilla Malma Adventskonsert 
Efter konserten är det grantändning 
och körsång på torget. Malmakören

Sön 1 dec 
1 i advent

11:00 Dunker Adventsmässa 
Simon Johansson

11:00 Equmenia-
kyrkan

Adventsgudstjänst 
Agneta Richloow

NOVEMBER

Sön 27 okt 
19 e. tref.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Maria Öhrwall

18:00 Dunker Taizémässa 
Timothy Stayton

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.
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Scoutläger i Mohed

Allhelgonahelg och kyrkogårdsvandring

Det går mot höst och då närmar sig allhelgonadagen och allhelgonahelgen. För 
många av oss är det den helg då vi besöker våra gravar.

Vi som dagligen arbetar med döden, begravningar, sorg och förluster finns också till 
hands de dagarna på våra kyrkogårdar och i våra kyrkor som är öppna både fredag 
och lördag allhelgonahelgen med fika kl 12-16. Vi bjuder också som brukligt in till 
minnesgudstjänster under helgen både i Dunker och Malmköping. Vi kommer också 
framöver bjuda in till tillfällen att prata om sorg och andra förluster, dela erfarenhe-
ter, ge hjälp att ta nästa steg för att komma vidare.

Vid några tillfällen under hösten har sorg, död och begravning en extra tydlig plats 
i gudstjänsten. Ett sådant tillfälle är söndagen den 6 oktober vid mässan klockan 11 
i Lilla Malma kyrka. Under gudstjänsten går vi en vandring på kyrkogården, ser oss 
om, stannar till vid några platser, några gravar eller någon annan stilla plats. Kanske 
någon grav betyder extra mycket för dig eller mig. 

Dagens kyrkogård ser kanske också annorlunda ut än vad den gjorde förr i tiden. Sät-
tet att begrava, det vi kallar gravskick, förändras över tid och nya former kommer till 
som minneslund och askgravplats. Välkommen att samtala kring detta! 
Simon Johansson, kyrkoherde

Equmeniascouterna på Prisma scoutläger

I sommar har åtta scouter och två ledare varit 
på nationellt läger i Mohed utanför Söder-
hamn. Det var ca 3000 deltagare och kåren 
från Malmköping delade kök med Nyköping 
och Eskilstuna. "Vi hade det jättebra. Det 
var mycket varmt men hanterbart", berät-
tar scoutledare Kristoffer Colling. Förra året 
ställdes motsvarande läger in pga skogsbrän-
derna och torkan så nu var det extra roligt att 
allt gick så bra. I september startar Equme-
niascouterna igen på onsdagskvällarna. Det 
blir flera kvällar vid vindskyddet och inomhus under de mörka vintermånaderna. 
Välkommen med! Vi har en terminsavgift på 150 kr och då ingår en försäkring.

För anmälan och frågor maila: lundblad.grinda@telia.com eller k.colling@telia.com

Till jordens yttersta gräns onsdagar kl 11 udda veckor
Den 11 september börjar en samtals- och bibelstudiegrupp ”Till jordens yttersta 
gräns”. Vi träffas onsdagar kl 11 varannan vecka i Equmeniakyrkan. Vi kommer att 
läsa och samtala kring apostlagärningarna i nya testamentet. Där skildras de första 
kristnas gemenskap och vi möter en kyrka som korsar gränser: nationella, kulturella, 
andliga, sociala och inte minst personliga gränser. 

I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jor-
dens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den 
heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers. Vi får följa med 
in i den första kristna kyrkans tid och samtala om vad texterna har haft för be-
tydelse och vad de betyder för oss idag. Kom gärna med. Anmälan kan göras till 
equmeniakyrkan.malmkoping@gmail.com.

Språkcafé

Språkcaféet fortsätter i höst på tisdagar och torsdagar kl 16. Vi samtalar, tränar 
svenska, lyssnar på nyheter och en del får läxhjälp. För övrig information se affisch-
tavlor eller ring Ulrika Knutsson 070-640 84 52, Agneta Richloow 070 770 44 86.

Klimatet – det spelar roll!
Under hösten inbjuder vi till kvällar med tema Klimatet utifrån olika perspektiv. Har 
du någon fråga du vill få belyst, någon person här i Dunker/Malmköping som har 
kunskap som fler behöver få ta del av? 
Hör av dig till Åsa Ingårda 072-716 38 65, asa.ingarda@svenskakyrkan.se

18 september – Teaterföreställning ”Apocalips” -en sista kärlek innan tidens slut. 
Pjäsen är skriven av och framförs av Moa Rudsäter. Pjäsen lyfter frågor kring klimatet 
på ett existentiellt plan.

16 oktober – Krisberedskap, hur ska jag själv tänka och agera i min vardag, 
Lottakåren i Malmköping.

13 november – Klimatavtryck, hur ser våra och mina avtryck ut? 
29 juli tog jordens resurser slut för 2019 och vi lever över våra tillgångar. Hur kan jag 
och vi förhålla oss till det? 

Plats: Församlingshemmet. Temakvällarna börjar kl. 19.00 med en timmes 
fördjupning och följs upp av förstärkt fika eller soppa och tid för samtal. Vi avslutar 
med aftonbön.



10 | Kyrkhälsning nr 2 2019 Kyrkhälsning nr 2 2019 | 11 

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

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

Kyrkomusiker
Liv Stenström: 073-730 56 35
Sara Henriksson: 072-530 04 86
sara.henriksson@svenskakyrkan.se
Sofia Björklind, tjänstledig

Församlingsassistenter 
Ulla Bouvin: 072-530 04 55 
ulla.bouvin@svenskakyrkan.se
Katarina Uggla: 073-876 69 69 
katarina.uggla@svenskakyrkan.se

Samordnare för mötesplatsen 
Ulrika Knutsson: 070-640 84 52 
ulrika.knutsson@gmail.com

Vaktmästare 
Emil Bruce: emil.bruce@svenskakyrkan.se 
Morhaf Massouh: a_morhaf@hotmail.com 
Trädgårdsmästare Christina Olsson

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 
Ansvarig utgivare: Simon Johansson

Christina Olsson Trädgårdsmästare
Sedan den första juni är Christina ny medarbetare 
i församlingen. Hon är trädgårdsmästare och 
arbetar på våra kyrkogårdar. Hennes stora intresse 
för trädgårdsskötsel ledde henne in i branschen 
som tonåring och sommarjobbare på kyrkogården 
i närheten där hon växte upp. Som vuxen gick hon 
trädgårdsmästarutbildning och har nu arbetat inom 
branschen i några år. Med sitt stora och gedigna 
intresse för kyrkogårdar hoppas vi att hon kommer 
att trivas. Vi välkomnar Christina!

Välkommen Sofia som ny förvaltningschef

Den 25 april fattade kyrkorådet ett beslut om en ny 
organisation som skall frigöra resurser och engagemang 
för såväl anställda som frivilliga. I den nya organisationen 
finns två ben som hör ihop och är beroende av varandra;  
a) församlingsverksamhet och b) förvaltning. Detta innebär 
också två chefer, kyrkoherden som övergripande chef över 
personal och verksamheten, och en förvaltningschef.

Församlingsverksamheten omfattar gudstjänster, dop, vigslar, 
begravningar och konfirmandverksamhet men också övrig 
pedagogisk verksamhet för olika åldrar, diakoni och mission. 

För att församlingsverksamheten skall fungera behöver 
den stöd, vi kallar det Förvaltning, som omfattar ekonomi, administration, 
skötsel och utveckling av fastigheter som våra kyrkor och församlingshem samt 
begravningsverksamhet och skötsel av kyrkogårdarna. 

Förvaltningschef hos oss i Dunker-Lilla Malma församling blir Sofia Stark. Hon är 
välkänd för många församlingsbor eftersom hon varit ekonomiassistent och varit 
den man mött på pastorsexpeditionen då man haft ett ärende dit.

Vi är glada över att Sofia tackat ja till uppdraget och önskar henne lycka till!

Simon Johansson, kyrkoherde

Samtalsgrupp
Vi söker dig som vill vara med och leda en samtalsgrupp kring temat 
"Hur går jag vidare? Hur hittar jag motivation?"

Vi är många som delar erfarenheter av att ha hamnat i situationer som gör 
att vi behöver hjälp att komma vidare. Det kan vara att ha mist någon på 
grund av död, separation, lämnat ett missbruk, förlorat ett jobb, sjukdom och 
sjukskrivning, bryta sin ensamhet. När det helt enkelt inte blev som jag hade 
tänkt.

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



Hänt sedan sist

En scen vid Malmakörens 
dramatiska vandringar

Mälarbrass spelade vid en av sommaren konserter.

Gammaldags marknad

Konfirmanderna spelade ukelele vid konfirmationsgudstjänsten

Dopvandring på Dunkers kyrkogård
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