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TEXT: SIMON JOHANSSON

Vårt behov av ljus

SYFÖRENINGSAUKTION
fredagen den 30 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!

Ibland säger vi gudstjänst, ibland mässa, ibland andakt. Ibland används också 
ordet liturgi om gudstjänst. Liturgi betyder folkets lek. Det är en bra beskrivning 
av vad vi menar med gudstjänst. Lek är ju barnets sätt att lära sig om livet, 
gudstjänst, mässa och liturgi är vårt sätt att dela erfarenheter ur livet, sorg och 
glädje, hopplöshet och hopp, inför Guds ansikte.

Vi som församling arbetar aktivt för att förnya gudstjänsten, vilket innebär att 
vi arbetar för att olika gudstjänster skall kännas meningsfulla och ge mersmak, 
öppna för flera sinnen och med ett språk som är begripligt och med toner som 
berör. Gudstjänst kan vara att du som församlingsbo får vara med och forma 
som vid julspelet på bilden eller vid andra lekmannaledda gudstjänster där 

barn, ungdomar eller vuxna 
själva är med och bygger 
upp gudstjänsten.

Det innebär också att vi 
tillsammans med andra 
församlingar i Svenska 
kyrkan ser över våra 
gudstjänstagendor och 
nu har vi nya att använda. 
Några av dessa är högmässa, 
mässa, gudstjänst utan 
nattvard och mässa för stora 
och små.

Vi går mot mörkare tider, nyligen ställdes klockan om, vi har firat Allhelgona och för-
bereder advent. Vi är i den mörkare årstiden, kanske lite dystert för många av oss, men 
samtidigt så mycket större anledning att samlas kring ljus. Många av oss tänder därför 
fler ljus just denna tid.

Många söker sig också till kyrkorna under advent och jul, kanske för att uppleva just 
ljus, men också tradition och gemenskap. Det synliga ljus vi söker är också en påmin-
nelse om det osynliga ljus som återspeglar Gud. Kanske finner vi det under en av våra 
många luciatåg av bygdens barn och ungdomar men också i berättelserna från de gamla 
profeterna vi får höra i kyrkan på julnatten eller julmorgonen. Profetorden känns igen – 
Det folk som vandrar i mörkret, de ska få se ett stort ljus och över dem som vandrar i döds-
skuggans dal ska ett stort ljus skina klart. (Jesaja 9)

De yttre ljus vi tänder under den mörka delen av året påminner också om ett inre ljus 
som finns hos oss, i vårt inre rum. Ljuset tänds för dig när du döps, men vi behöver 
tända det på nytt, återupptäcka det, ljuset i mörkret, vårt julljus. "Det folk som vandrar 
i mörker ska få se ett stort ljus". Det finns mycket som kan förmörka vårt liv, ta glädjen 
ifrån oss. Att känna sig rotlös i ett nytt land, att trevande hitta sin plats, kan vara så, 
men också att känna osäkerhet inför vuxenlivet som ligger precis framför den som slutat 
gymnasiet. Duger jag, räcker jag till, finns en plats för mig? Att åldras är också ibland en 
svår omställning, människor som kanske alltid funnits där, som en evig trygghet, rycks 
bort. Vilka har jag nu att leva för? Hur ska jag omorientera mitt liv? 

I kriser och utveckling kan vi hamna snett, men också få hjälp att hitta en djupare 
trygghet. Kloka vänner och grannar kan ibland vara ljus för oss. Men det finns också ett 
annat ljus, det som julberättelsen berättar om och om igen. I julberättelsen möter Gud 
vanliga människor, inte alltid de perfekta. Jesu familj påminner om många familjer idag, 
långt ifrån den traditionella kärnfamiljen. Skrapar man på ytan av de gamla tidlösa be-
rättelserna finns mer likheter med vår tid än vad vi kanske tror. Julberättelsen och andra 
berättelser kan hjälpa oss att hitta ett sammanhang, en trygghet i det 
vi gör, presterar, skapar, det att vi är och är en del av något större. 
Jag är älskad trots allt, som jag är, sedd, älskad och bekräftad av 
den Gud som är ljus, som föds i vintermörkret i Jesus Kristus.

Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig. I dag vill han 
dig gästa och sitt förbund befästa. Hosianna pris och ära! 
Vår konung är nu nära. (sv ps 104)

Kyrkoherde Simon Johansson

Gudstjänstutveckling och nya agendor
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Musik i vår församling

Adventskonsert 
Lördag 1/12 16:00 i Lilla Malma kyrka 
Malmakören och Saraband. 
Trumpet - Johan Holmåsen 
Orgel - Gustav Andersson

Manskörssång 
vid grantändningen 
Lördag 1/12 17:00 på torget i Malmköping

Julsånger till kaffet 
Lördag 8/12 13:00 i Stadshuset 
Saraband sjunger julens sånger.

Luciatåg 
Söndag 9/12 16:00 i Lilla Malma kyrka 
Alla barn- och ungdomskörerna, samt herrar från 
Malmakören

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.

1 december: Adventskonsert i Lilla Malma

6 januari: Trettondagskonsert 
med Staffanståg

Trettondagskonsert 
med Staffanståg 
Söndag 6/1 18:00 i Lilla Malma kyrka 
Malmakören sjunger ut julen. 
17:45 - Sång och glögg på kyrkbacken.

Musikcafé 
med Dunkers Donnor 
Lördag 9/2 15:00 
i Dunkers församlingshem

Kärlekskonsert 
med Sofias änglar 
Torsdag 14/2 18:00 
i Malmköpings församlingshem

De äldres dag 
Söndag 24/2 11:00 
i Lilla Malma kyrka 
Gudstjänst med sång av Saraband. 
Efteråt blir det kyrkkaffe med 
musikalisk underhållning i 
församlingshemmet. 

SVENSKA KYRKANS JULKAMPANJ - EN FLICKA ÄR FÖDD 
2 DECEMBER - 6 JANUARI

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – 
bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får 
sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de 
utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta 
sist och minst.

I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans 
kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje 
barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön.

Swisha en gåva till 9001223 | Bankgiro 900-1223 | Plusgiro 90 01 22-3

EN FLICKA 
ÄR FÖDD

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. 
Det kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, 
kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att 
de är flickor. Ge en gåva och ta ställning för varje 
människas lika värde och makt över sitt eget liv.

#ENFLICKAÄRFÖDD
900 12 23

SwIshA
DIn gåva tILl

TACK!
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2 Nådens under här vi sett, av Guds Ande är det skett: 
Ordet, utav Fadern fött, har i tiden blivit kött.

3 Utan synder buren är den all världens synder bär. 
Han, i oskuld född och död, frälsar oss ur dödens nöd.

4 Han med himmelsk fröjd och fred kommit har till jorden ned, 
ty han är båd Gud och man, som oss alla hjälpa kan.

5 Han från Fadern gången var och till Fadern han uppfar, 
sitter på Guds högra hand, råder över alla land.

6 Stor, gudomlig är hans makt, döden har han nederlagt, 
nederlagt i väldig strid mörkrets här till evig tid

*7 Pris ske Gud i himmelshöjd! Bäre jorden frid och fröjd 
och hans vilja med hans ord kring all världen blive spord.

Text: Ambrosius, M. Luther, Olavus Petri, J. O. Wallin 
Musik: medeltida hymn/Erfurt

Psalm 112 
Psalm 112 är vår äldsta 
psalm. Redan på 
300-talet skrev biskop 
Ambrosius, som brukar 
kallas den latinska 
kyrkosångens fader, 
texten ”Veni redemptor 
gentium” (Folkens 
frälsare, kom).

Den första svenska 
översättningen kom 
1536 och hymnen fick 
sin plats i psalmboken 
1695.

Vi kommer att sjunga 
psalmen ofta under 
advent och jultiden.
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DECEMBER

Kalendarium

JANUARI

Lör 1 dec 16:00 Lilla Malma Adventskonsert. 
Grantändning på torget efteråt 
Malmakören, Saraband, 
trumpet: Johan Holmåsen

Sön 2 dec 
1 i advent

11:00 Dunker Adventsmässa för stora och små 
Simon Johansson

11:00 Equmenia-
kyrkan

Adventsgudstjänst 
Agneta Richloow m.fl.

Lör 8 dec 13:00 Malmköpings 
stadshus

Julsånger till kaffet 
Saraband

Sön 9 dec 
2 i advent

11:00 Malmköpings 
församlingshem

Mässa 
Simon Johansson

16:00 Lilla Malma Luciakonsert
Barn- och ungdomskörerna, 
herrar från Malmakören

Sön 16 dec 
3 i advent

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
med nattvard 
Maria Kollind, Agneta Richloow. Sång av 
Carina Carlsson och Patrik Eriksson.

Sön 23 dec 
4 i advent

11:00 Malmköpings 
församlingshem

Cafégudstjänst för stora och små 
Ulrika Knutsson

Mån 24 dec 
Julafton

11:00 Dunker Julspel 
Simon Johansson

23:00 Lilla Malma Midnattsmässa 
Sofias änglar, grupp ur Malmakören, 
Simon Johansson

Tis 25 dec 
Juldagen

07:00 Dunker Julotta 
Dunkers Donnor, Mats Blomqvist

09:00 Equmenia-
kyrkan

Julotta 
Agneta Richloow, 
Lena och Mikael Lundblad

18:00 Lilla Malma Julkonsert "O, helga natt" 
Malmakören, Petter Wingren

Tis 1 jan 
Nyårsdagen

18:00 Lilla Malma Mässa 
Simon Johansson

Sön 6 jan 
Trettonded. jul

11:00 Dunker Mässa 
Simon Johansson

18:00 Lilla Malma Trettondagsmusik 
Malmakören, Simon Johansson

Sön 13 jan 
1 e. trett.d.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med sång och musik 
av 4xRichloow 
Agneta Richloow

15:00 Malmköpings 
församlingshem

Julgransplundringsgudstjänst

Sön 20 jan 
2 e. trett.d.

11:00 Lilla Malma Ekumenisk mässa i böneveckan för 
kristen enhet 
Simon Johansson, Agneta Richloow, 
Robert Bergström m.fl.

Julafton: Julspel i Dunkers kyrka

Ons 26 dec 
Annandag jul

11:00 Lilla Malma Cafégudstjänst i lillkyrkan 
Simon Johansson

Sön 30 dec 
Sönd. e. jul

11:00 Lilla Malma Mässa 
Maria Kollind

Mån 31 dec 
Nyårsafton

15:00 Dunker Nyårskonsert 
Dunkers Donnor

17:00 Lilla Malma Nyårsbön 
Simon Johansson, sång: Gisela Walter
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FEBRUARI

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.

Priser för gravskötsel

I grundskötselavtal ingår:
•	 Kantklippning (trimning) runt 

gravvård och rabatt
•	 Klippning av gräs på gravplatsen 

samt skötsel av grusgrav
•	 Vår och höststädning
•	 Vissna blommor i vas tas bort
•	 Enkel justering av gravvård

Ettårsavtal mot årlig faktura:
Enkelgrav, urngrav 200 kr
Dubbelgrav 300 kr

Planteringsavtal kan tecknas 
som komplement till gravar med 
grundskötsel. I planteringsavtal ingår:
•	 Vårplantering
•	 Sommarplantering
•	 Byte av jord
•	 Fortlöpande skötsel och vattning

Ettårsavtal mot årlig faktura:
Enkelgrav, urngrav 520 kr
Dubbelgrav 520 kr

Det går även att beställa:
Höstljung 80 kr/st
Granris 80 kr/st
Gravdekorationer 170 kr/st
Gravljus inkl. tändning 80 kr/st
Tvätt av gravvård 400 kr/tim

Kontakta pastorsexpeditionen vid 
önskemål om skötsel. Vid årets slut 
sker en automatisk årlig förlängning 
tills avtalet sägs upp. Faktura skickas ut 
årligen.

Lör 2 feb 18:00 Equmenia-
kyrkan

"Aktuellt om Kongo. Vad bidrar 
Equmeniakyrkan med?"
Missionären och läkaren  
Agneta Lillquist-Bennstam berättar.

Sön 3 feb 
Kyndelsmässo-
dagen

17:00 Lilla Malma Mässa för stora och små 
Simon Johansson

Lör 9 feb 15:00 Dunkers 
församlingshem

Musikcafé 
Dunkers Donnor

Sön 10 feb 
5 e. trett.d.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
med nattvard 
Agneta Richloow, Simon Johansson

Tor 14 feb 18:00 Malmköpings 
församlingshem

Kärlekskonsert 
Sofias änglar

Sön 17 feb 
Septuagesima

11:00 Dunkers 
församlingshem

Cafégudstjänst

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Jan Andersson

Sön 24 feb 
Sexagesima

11:00 Lilla Malma Gudstjänst på de äldres dag. 
Kyrkkaffe och musik i församlings-
hemmet efteråt. 
Saraband, Mats Blomqvist

Tis 22 jan 19:00 Equmenia-
kyrkan

Bön i böneveckan för kristen enhet

Ons 23 jan 17:30 Malmköpings 
församlingshem

Tacogudstjänst 
Simon Johansson

19:00 Folkkyrkan Bön i böneveckan för kristen enhet

Sön 27 jan 
3 e. trett.d.

11:00 Dunker Mässa 
Petter Wingren

11:00 Equmenia-
kyrkan

Andakt 
Agneta Richloow

14 februari: Sofias änglar sjunger i kärlekskonsert
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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@gmail.com

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

Det blir advent igen. Vi tänder återigen adventsljus och sjunger adventspsalmer. Första 
advent börjar vår internationella insamling i Equmeniakyrkan, som denna gång fokuse-
rar på utbildning.

Ett stavfel är kanske inte hela världen. Men att få möjlighet att lära sig skriva, läsa 
och räkna betyder desto mer. Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet. Dörren till 
skolan är också dörren till ett självständigt liv och en tryggare framtid. När fattigdom, 
krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir klassrummet en skyddad plats. Dels rent 
konkret – ett barn är tryggare i skolan än på gatan. Dels på sikt. Utbildning är den säk-
raste vägen ut ur fattigdom och ger möjlighet att styra över sitt eget liv.

Årets internationella insamling handlar om att sprida hopp till ännu fler. Tillsammans 
med kyrkor i 28 olika länder ger vi fler människor chansen att studera. Det handlar om 
barn och ungdomar i fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder som får utbildning och 
framtidshopp. Det handlar också om vuxna som vill utbilda sig till pastorer. Dessa pas-
torer kommer dels arbeta för att sprida evangeliets hoppfulla budskap och dels kommer 
många av dem att fungera som lärare i byarnas skolor. Se gärna vidare på nätet: equme-
niakyrkan.se/internationell-insamling.

2 febr kl 18 får vi besök av Agneta Lillquist-Bennstam som i många år verkat som 
missionär och läkare i Kongo, tidigare Zaire. Hon berättar, visar bilder och filmklipp. 
Agneta har alltid aktuell information att dela. Kyrkfika.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som 
genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid 
samma datum varje år. Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella 
grundmaterialet. Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2019 har utarbetats av en 
ekumenisk grupp i Indonesien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat 
”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”.

Det är ett antal år sedan församlingarna i Malmköping deltog i denna bönevecka men 
i januari kommer vi att finnas med dels med en ekumenisk gudstjänst i Lilla Malma 
kyrka och två samlingar till bön i Ekumeniakyrkan och Folkkyrkan. Det är angeläget 
att mötas till bön men också att möta varandra från de olika kyrkorna. Tiderna ses i 
kalendariet. 

Vi vill sprida hop

Aktuellt om Kongo. Vad bidrar Equmeniakyrkan med i Kongo?

Böneveckan 18-25 januari

Vad får vi för kyrkoavgiften?

Du vet väl att om du inte är 
medlem i svenska Kyrkan kan 
du anmäla det till oss? Dopet 
är grunden för medlemskap 
men föräldrar kan anmäla barn 
i väntan på dop. Här är några 
skäl att vara kvar eller söka 
medlemskap:

•	 Svenska Kyrkan har kompetens och erfarenhet att 
hantera kris och katastrof.

•	 Prästen har tystnadsplikt i själavård.
•	 Barn och ungdomsverksamhet betyder mycket för 

många barn och ungdomar.
•	 Dop, konfirmation och vigsel är gratis när du vill!
•	 Gudstjänster och retreater.
•	 Begravningsgudstjänsten kostar inget extra.
•	 Kyrkor som ett levande kulturarv!

Bli medlem? Kontakta kyrkoherde Simon Johansson, tel 072-716 90 22 eller 
pastorsexpeditionen som har öppet vardagar kl 10-12, tel 0157-200 52.



Hänt sedan sist

Musik och aktiviteter på Dunkersdagen

Malmakören på körresa till Sunne

Barnkören sjöng i familjegudstjänst

Skördemässa i Dunkers kyrka
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