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Vi tänder ett ljus i advent
Foto: Sofia Björklind
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I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 
Gud skapade människan, men han upptäckte 
att det inte är bra för människan att vara ensam. 
Därför skapade Gud henne en vän. (1. Mos. 1-2) 
Vi är alltså skapade till att vara tillsammans. I 
dopet kommer vi till gemenskap med Gud och 
församling. När vi firar nattvard ställer vi oss vid 
samma bord. Guds ord är samma för alla och det 
kallar oss till sig och gemensam bön. Således är 
församlingens uppgift att hitta en plats för alla. 
Först och främst måste den och all dess verksam-
het vara tillgängliga för alla, vare sig det är fråga 
om en fysisk tillgänglighet eller om att inte ha 
förutfattade meningar. Var och en måste kunna 
känna sig accepterad. 

Snart är det jul och ett nytt år kommer. Då är 
det dags att titta lite på vad som har hänt under 
året, så väl i sitt privata liv som i församlingsli-
vet. Då kan man fortsätta med det som var bra 

och försöka ändra det som vi inte har lyckats så bra med och försöka göra det till något 
bättre. Det är också viktigt att vi ställer oss själva en fråga; är vi tillgängliga för Jesus för 
att komma till oss? Så han kan komma till våra hem och till våra hjärtan och känna sig 
accepterad. Vi ska titta runt om oss och röja bort alla fysiska hinder som till exempel det 
myckna arbetet eller att vi inte tycker att Han är viktig i vårt liv.

Men glöm inte medmänniskan; den som har svårt att skapa julstämning på grund av 
ett brustet hjärta ska vi hjälpa, och vi ska stödja dem som har det svårt. Då skapar vi en 
möjlighet för honom eller henne att ha julstämning och för Jesus att komma och glädja 
även deras hem och hjärtan. 

Välkommen till vår gemensamma församling! 
Jag önskar er alla ett gott och välsignat årsslut.

Jukka Laari, t.f. kyrkoherde

BETRAKTELSE AV JUKKA LAARI

Tillgängligheten

Vi pratar om livet i stort och om kristen tro. 
Livsfrågorna, finns Gud, vem jag är och om 
världen.

Du är välkommen att anmäla dig vid den 
ekumeniska gudstjänsten i Equmeniakyrkan 
3:e advent 11 dec kl 11.

Anmälan kan också mailas till:
Jukka Laari, jukka.laari@svenskakyrkan.se 
eller Agneta Richloow,  
equmeniakyrkan@gmail.com

Konfirmation 2017 

SVENSKA  KYRKANS JULKAMPANJ - LÅT FLER FÅ FYLLA FEM! 
27 NOVEMBER - 6 JANUARI

Varje dag dör tusentals barn under fem 
års ålder för att de inte får tillräckligt 
med näringsrik mat, rent vatten eller 
sjukvård.

I år fokuserar vi just på dessa barn och 
temat för kampanjen är: Låt fler få fylla 
fem!Låt fler få fylLa fem!

Swisha din gåva till 9001223  
eller SMS:a FEM till 72905  
och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3  |  bg 900-1223
svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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SYFÖRENINGSAUKTION 
fredagen den 25 november i Dunkers församlingshem

Kl 18.00 blir det fiskdamm, kaffe och lotterier.
Kl 19.00 sjunger skolbarn och sedan blir det auktion där 

Buss-Leffe svingar klubban!

Varmt välkomna!
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2 februari: Konsert med Ungdomskören

Musik i vår församling

Adventskonsert 
Lördag 26/11 16:00 i Lilla Malma kyrka 
Malmakören, Dunkers Donnor, Saraband. 
Orgel: Gustav Andersson.

Manskörssång 
Lördag 26/11 17:00 på torget 
Malmköpings sångargille sjunger när granen 
tänds.

Julsånger till kaffet 
Lördag 3/12 13:00 i Stadshuset 
Saraband sjunger julens sånger.

Luciatåg 
Söndag 11/12 16:00 i Lilla Malma kyrka 
Med alla barn- och ungdomskörerna.

Julbön med julens sånger 
Julafton 24/12 12:00 i Dunkers kyrka 
Sång: Emilia Utter

O, helga natt 
Juldagen 25/12 18:00 i Lilla Malma kyrka 
Stämningsfull julkonsert med Malmakören.

Nyårskonsert 
Nyårsafton 31/12 15:00 i Dunkers kyrka 
Dunkers Donnor sjunger in nya året. 
Flöjt: Gerrie Neef 
Trumpet: Magnus Henriksson

Trettondagskonsert 
med Staffanståg 
Onsdag 6/1 18:00 i Lilla Malma kyrka 
Malmakören sjunger ut julen. 17:45 serveras 
glögg med sång på kyrkbacken.

Konsert med Ungdomskören 
Söndag 12/2 18:00 i Lilla Malma kyrka 
Sånger inför alla hjärtans dag.

Musikcafé 
Lördag 18/2 15:00  
i Dunkers församlingshem 
Sång och glada upptåg med Dunkers 
Donnor.

De äldres dag 
Söndag 26/2 11:00 i Lilla Malma kyrka 
Gudstjänst med sång av Saraband. Efteråt 
blir det kyrkkaffe och musikunderhållning i 
församlingshemmet.

Musikcafé 
Lördag 11/3 15:00 i Malmköpings stadshus  
Malmakören bjuder på sång, spex och 
tårtbuffé!

Mötesplatsen

I Equmeniakyrkans serveringslokal finns Mötesplatsen som är ett språkcafé för de som 
är nya i Sverige. Verksamheten är ett samarbete mellan våra församlingar. Många har 
flytt undan förtryck och krigets mörka krafter och fått en plats att bo på här i Malm-
köping. Nu är det dags för flera att flytta till andra orter då man varit så länge i Sverige 
att man har kommunplacerats. Det är inte alltid så lätt att gå vidare till ännu en ny plats. 
Här i Malmköping har de flesta bott med sina familjer i ”egen” lägenhet men på den nya 
platsen kan det ibland bli fråga om korridorsboende.

Några väntar på besked om att få stanna eller i värsta fall få ett nej. Det är inte svårt 
att förstå att det kan kännas oroligt och mörkt. Mötesplatsen vill vara ett ljus i vinter-
mörkret. Kom gärna med och dela ditt ljus i samtal och med en fika tillsammans på 
Mötesplatsen tisdagar kl. 16-18 eller kl. 18-20.

Under november och december är Kenneth Andersson anställd av Dunker-Lilla Malma 
församling som samordnare av utvecklingsprojekt. I hans arbetsuppgifter ingår att 
utveckla mötesplatsens aktiviteter med fler tillfällen och olika typer av aktiviteter. I rol-
len ingår också att skapa ett nätverk med föreningar, företagare och myndigheter för att 
understödja denna verksamhet. Han skall även undersöka förutsättningar för att starta 
ett socialt kooperativ.

Vi planerar för två stycken frukostseminarier med spännande program. Öppet för alla, 
lördag 19/11 och 10/12 kl. 09.30-11.00. Ytterligare information annonseras via anslags-
tavlor och hemsidan. 

Har du idéer eller vill hjälpa till? 
Kontakta Kenneth, telefon 072-3663286 eller e-post, kennethlillamalma@gmail.com

Kyrkoval 17 september 2017
Vill Du påverka församlingens framtid?

Vi behöver kandidater till Kyrkofullmäktige.  
Vill Du ställa upp i kyrkovalet och församlings-
arbetet?

Hör av Dig till: 
Pastorsexp. 0157-20052, 
Marina Östmark 073-9073497 eller 
Marianne Karlsson 0157-22154.
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DECEMBER

Kalendarium

Lör 26 nov 16:00 Lilla Malma Adventskonsert. Grantändning på 
torget efteråt 
Malmakören, Dunkers Donnor, 
Saraband

Sön 27 nov 
1 i advent

11:00 Dunker Adventsgudstjänst 
Barnkörerna, Maria Kollind

11:00 Equmenia-
kyrkan

Adventsgudstjänst
Agneta Richloow. Sång Tina Hjertén

Sön 4 dec 
2 i advent

11:00 Lilla Malma Högmässa 
Maria Kollind. Sång: Gisela Walter

Sön 11 dec 
3 i advent

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst
Agneta Richloow, Mats Blomqvist

16:00 Lilla Malma Lucia 
Barn- ungdomskörerna

Sön 18 dec
4 i advent

11:00 Equmenia-
kyrkan

Julens sånger och texter 
Tina Hjertén, Britt-Marie Andersson

18:00 Dunker Mariagudstjänst 
Sånggrupp, Maria Kollind

Sön 1 jan 
Nyårsdagen

11:00 Lilla Malma Söndagsmässa 
Maria Kollind

Fre 6 jan 
Trettondedag 
jul

18:00 Lilla Malma Trettondagskonsert 
Malmakören

Sön 8 jan 
1 e. trett.d.

11:00 Dunkers 
församlingshem

Cafégudstjänst 
Anders Lagbo

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Jan Andersson

Sön 15 jan
2 e. trett.d.

11:00 Lilla Malma Ekumenisk gudstjänst 
Agneta Richloow

26 november: Malmköpings sångargille sjunger till grantändningen på torget.

JANUARI

Lör 24 dec
Julafton

10:00 Lilla Malma Samling kring krubban 
Petter Wingren

12:00 Dunker Julbön 
Petter Wingren. Sång: Emilia Utter

23:00 Lilla Malma Midnattsmässa 
Körsång, Maria Kollind

Sön 25 dec
Juldagen

07:00 Dunker Julotta 
Dunkers Donnor och Per-Olov Andersson. 
Petter Wingren

09:00 Equmenia-
kyrkan

Julotta 
Agneta Richloow

18:00 Lilla Malma Musikgudstjänst "O helga natt" 
Malmakören, Maria Kollind

Mån 26 dec 
Annandag jul

18:00 Lilla Malma Söndagsgudstjänst 
Jukka Laari

Lör 31 dec 
Nyårsafton

15:00 Dunker Nyårskonsert 
Dunkers Donnor

17:00 Lilla Malma Nyårsbön 
Mats Blomqvist. Sång: Gisela Walter
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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. 

Aktuellt från kyrkorådet

Jag vill här ge exempel på några viktiga frågor som kyrkorådet nu arbetar med och som 
är viktiga för att vi ska kunna verka som egen församling.

•	 Rekrytera en kyrkoherde. Vi har annonserat och fått två sökande som nu kallas till 
oss för att intervjuas av personal och förtroendevalda. 

•	 Att ha en ekonomi i balans. Efter att ha omorganiserat och sparat samt reviderat 
målet för hur mycket eget kapital vi behöver ha, har vi nu fått en ekonomi i balans. 
Till och med sparat en del tack vare utdelning från stiftets prästlönefonder.

•	 Långsiktigt kunna attrahera nya medlemmar (genom dop) och få dem aktiva 
på olika sätt i församlingen. Därför vill vi satsa medel för att kunna anställa 
en församlingspedagog. Och samordna vår information så att vi når ut i både 
konventionella och sociala medier.

Philip Weidman, kyrkorådets ordförande

Efterlysning av gravrättsinnehavare!
Dunker Lilla Malma församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser 
på skogskyrkogården. 

Församlingen saknar uppgifter om gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser. 
Sedan 2014 har det suttit gröna skyltar på de här gravplatserna med en 
uppmaning till anhöriga att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Efter 24 april 
2017 kommer gravplatserna, där vi fortfarande inte blivit kontaktade av 
anhöriga, att betraktas som återlämnade till församlingen. Det kan medföra att 
gravanordningen tas bort.

På församlingens anslagstavlor finns förteckningar över vilka gravplatser vi 
saknar uppgifter om. Du kan även ladda ner förteckningen som pdf-fil på 
församlingens hemsida.

Kontakta oss senast 2017-04-23

Du som är osäker om detta berör dig eller vill veta om du verkligen är 
antecknad som gravrättsinnehavare kan kontakta församlingsexpeditionen:

Telefon: 0157-20052 
Epost: dunker-lillamalma.forsamling@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Tingsgatan 1, Malmköping 
Expeditionen har öppet vardagar kl. 10.00-12.00

Sön 5 feb 
Kyndelsmässo-
dagen

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst och årsmöte 
Agneta Richloow

17:00 Lilla Malma Familjegudstjänst 
Barnkörerna

Sön 12 feb 
Septuagesima

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
Jan Andersson

18:00 Lilla Malma Konsert med Ungdomskören

Lör 18 feb 15:00 Dunkers 
församlingshem

Musikcafé med Dunkers Donnor

Sön 19 feb
Sexagesima

11:00 Dunker Söndagsmässa

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow

Sön 26 feb 
Fastlags- 
söndagen

11:00 Lilla Malma Gudstjänst "De äldres dag"
Saraband. Smörgåstårta och under- 
hållning i församlingshemmet efteråt.

FEBRUARI

Sön 22 jan
3 e. trett.d.

11:00 Dunker Söndagsmässa

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow

Sön 29 jan
4 e. trett.d.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Sång och musikgudstjänst 
Michael och Camilla Lahall, 
Sanna Lundblad

18:00 Lilla Malma Taizégudstjänst
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Svenska	Kyrkan
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: 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

Barntimmeledare	
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

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: Jukka Laari

Vår församling i glädje och sorg

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

Dop
13/8 John Lindqvist
21/8 Maximilian Leiding
28/8 Eliaz Eriksson
4/9 Jamie Fredriksson
25/9 Lucas Sjöström
25/9 Elvin Look
25/9 Douglas Juto
2/10 Stella Eckström

Nu vilar blomman i jordkällaren
Vi har haft en mycket fin höst och blommorna från sommaren blommade långt in på 
hösten, ja vissa blommade hela oktober. Nu är vi inne i vintertiden och det är mörkt 
en stor del av dagen. De flesta löven och blommor klarar varken av mörkret eller kylan 
utan har lämnat oss för att komma tillbaka med ny kraft samtidigt som ljuset återkom-
mer i vår. Ja, det är mörkt men tack och lov för alla ljus som lyser upp med värme och 
hopp. Bilder från sommaren kan också vara en inspiration i mörkret. 

Invid parkeringen vid Equmenia-
kyrkan har i flera somrar funnits en 
fantastisk, stor och fin fuchsia och så 
även den senaste sommaren. I våras när 
Sven-Börje Jonsson kom med fuchsian 
på släpkärran efter bilen såg den inte så 
pigg ut. Den var brun och tanig, ja den 
såg verkligen vissen ut. Vad hade hänt? 
Sven-Börje berättade att han vinterförva-
rar den i en jordkällare. Där får den vat-
ten några gånger under vintern. Den är 
känslig för torka och kanske blev den lite 
för torr antingen i slutet av sommaren 
eller under vintern. Den stora fuchsian 
såg inte så livsbejakande ut och jag funderade på hur det skulle gå, skulle den klara sig, 
skulle det bara bli en tanig blomma i år eller skulle den dö.

Ljuset, värmen och omvårdnaden gjorde under. Flera personer har skött om fuchsian 
med vattning och plockat vissna blad och blommor. På bilden ser vi Sven-Börje som 
uttrycker glädje och stolthet över den fina blomman som under sommaren kom till-
baka i all sin prakt. Nu är den sen länge placerad i jordkällaren igen och vi hoppas och 
tror att den kommer att klara ännu en vinter för att sedan glädja oss med sina vackra 
blommor som ser ut som bloddroppar. 

Nu är det mörkt och vilotid för naturens växter och även för en del djur. Vi männ-
iskor måste dock gå vidare, klä oss varmare och tända ljus i våra annars mörka hem 
och kyrkor.

Agneta Richloow 

Vigsel
6/8 Ola Landström 
och Clara Lowden
27/8 Andreas Bentsen 
och Sofia Åkerlindh
29/10 Sanna Källström 
och Johan Sjöström

Dödsfall
14/8 Ingrid Linnéa Ordell
24/8 Karl Åke Lindman
2/9 Monica Elisabet Sommargård
10/9 Siv Lilian Stenberg Gustafsson
27/9 Nils Roland Skantz
30/9 Veije Veli Agardh
11/10 Helga Karin Maria Eriksson
14/10 Per Bertil Hällström
29/10 Nils Gösta Johansson
30/10 Hans Georg Gunlöv
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Hänt sedan sist

Friluftsgudstjänst	och	kyrkkaffe	på	Björndammens	café

Andréas	Johansson	ledde	ett	träningpass	i	gudstjänst	med	friskvårdstema

Taizégudstjänst	med	krukskärvor

Arabisk	frukost	i	Equmeniakyrkan
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