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Vad betyder gudstjänsten för dig?
Jag har tidigare skrivit om gudstjänster som firas i vår församling. Vid förra numret av 
Kyrkhälsning berättade vi om att vi fått nya agendor. Jag har också berättat om att vi 
har lekmannaledda gudstjänster som inte leds av präster. Gudstjänst kan vara så mycket, 
alltifrån en klassisk högmässa till en tacogudstjänst kring matborden eller en caféguds-
tjänst kring musik eller något tema. Formen kan se olika ut men jag tror att det vikti-
gaste är att innehållet känns relevant och berör. Och kanske vi skulle fråga folk lite mer 
vad de uppskattar i gudstjänsten istället för att jag berättar? Jag bestämde mig för att 
intervjua Svante och Pamela Melin, som brukar besöka våra gudstjänster. Svante är också 
ordförande i vårt kyrkoråd och Pamela är körsångare i Malmakören, vilket gör att de ofta 
är med när vi möts, och de var med på min idé.

Varför firar ni gudstjänst i Dunker och Lilla Malma och Equmeniakyrkan? 
- Det känns naturligt att gå till kyrkan och vi har ofta besökt olika kyrkor i närområdet. 
Vi känner oss hemma, här finns ro och frid och man känner att man är bland vänner. Vi 
gillar musiken, psalmerna men också mässmusiken och den nya mässmusiken är ledigare 
än den vi haft tidigare. Gudstjänsterna har överlag blivit mer avslappnade de senaste 
åren, säger Pamela, det är positivt! Det är väldigt fint när vi får sjunga trosbekännelsen 
som vi gör ibland hos oss, säger de och Svante påpekar att predikan är viktig som en 
brygga till nutiden för att förklara gamla, ibland svåra ord och begrepp som finns i olika 
bibeltexter som läses i gudstjänster.

Finns det något som gör att ni inte kommer till kyrkan?, frågar jag. 
- Om man inte kan sitta bekvämt. På några ställen var det trångt att sitta i Dunkers 
kyrka, då gick vi inte dit. Men nu har vi hittat en bänk längst framme med mer plats för 
fötter och ben så det känns mer bekvämt att gå dit, säger Svante.

På frågan om man kan påverka gudstjänsten svarar de: 
- Vi upplever att vi känner församlingen så väl att det går att säga det man tycker och 
tänker. Vi har genom åren fått vara med och forma gudstjänster i församlingar där det 

Adventsgudstjänst i Lilla Malma kyrka
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"Var så god, här är nyckeln!"
Med de orden möttes vi som unga när vi kom till stiftsgården Stjärnholm. De 
orden rymmer så mycket; tillit, trygghet och på det sätt de sades fanns som en 
självklarhet i att ”vi vet att det kommer hända 
saker och det är bra”. Vi inbjöds att själva göra. 
Det var inte iordningställt, serverat eller redan 
påhittat. Vi kom och vi anförtroddes att få göra 
och att få växa. Att inte kunna allt ifrån början 
utan att få pröva oss fram. Vi planerade kurser, 
läger och gudstjänster. 

Att få ha med sig den erfarenheten som ung in 
i vuxenlivet har för mig varit avgörande. Jag har 
fått utforska, pröva och göra. Pröva igen och 
upptäcka nytt. Så har också min tro vuxit i mitt 
liv. Att få vara församling i tiden innebär att 
bjuda in - kom, utforska, pröva och gör! Du kan 
komma som du är och vi tror på din förmåga!

Det här kräver dock att vi vill, och fullt ut förstår 
konsekvenserna i att välkomna. Just nu prövar 
Dunker-Lilla Malma vilken väg vi skall ta för att 
just kunna inbjuda människor att själva få bidra 
genom att göra. Under hösten har vi haft en 
föreläsningsserie riktad till föräldrar, den har 
utmynnat i en samtalsgrupp. När vi kommer samman så kan nya saker hända, 
för att vi tillsammans kommer på. Vi ska kunna bemyndiga varandra att bidra, 
att säga åh vad kul och åh vad bra och tack ska du ha för att just Du är med och 
tack för att jag får vara jag.

Åsa Ingårda

uppmuntrats. Lekmannaledda gudstjänster är bra men man vill ändå veta lite i förväg vad 
man ska göra, inte bli tillfrågad i kyrkporten, säger Pamela. Pamela tror också att kyrkan, 
om man bara kände till det, kan erbjuda lugn och ro som inte finns på andra platser i 
samhället. En timmes kyrkobesök ger mervärde för hela veckan!

Ja, så tänkte två av våra församlingsbor som ofta besöker våra gudstjänster. Tack för det ni 
bidragit med, Svante och Pamela! Jag hoppas att jag och vi som planerar gudstjänster får 
in fler synpunkter och att fler känner att det är helt OK att vara med och bidra så mycket 
man vill – gudstjänsten är allas, inte bara prästens!

Simon Johansson, kyrkoherde

Lekmannaledd gudstjänst 
med Dunkers Donnor
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Musik i vår församling

Musikcafé med tårtbuffé 
Lördag 2/3 15:00 i Malmköpings stadhus 
Malmakören sjunger och spexar 
Inträde: 100 kr

Sofias änglar 
Söndag 17/3 18:00 i Lilla Malma kyrka 
Gudstjänst med sång av Sofias änglar

Mariasånger 
Söndag 24/3 11:00 i Dunkers kyrka 
Mariamässa med Dunkers Donnor

Jubileumskonsert 
Lördag 30/3 16:00 i Lilla Malma kyrka 
Malmakören 90 år! Solist: Emma Bouvin

Långfredagsmusik 
Fredag 19/4 18:00 i Lilla Malma kyrka 
Musik av de gamla mästarna med 
Malmakören.

5 maj: Gudstjänst med gospelkör

2 mars: Tårtbuffé på musikcafé

Konserterna arrangeras 
i samarbete med

Vårsånger under balkongen 
Tisdag 30/4 20:30 
utanför stadshuset i Malmköping 
Valborgsmässosång med Malmakören

Gospelgudstjänst 
Söndag 5/5 18:00 i Dunkers kyrka 
Gospelkör under ledning av 
Gustav Andersson

Musik på Gammaldags 
marknad lördag 25/5

Lilla Malma kyrka 
12:30 Lunchmusik

Scenen vid kyrktältet 
13:30-15:00 Musik och körsång
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Malmakören 90 år!

Malmköpings kyrko- och hembygdskör 1954

Gunvall Hallinder ledde kören i 43 år.

I början av 1900-talet fanns det ett sångar-
gille i Malmköping lett av fanjunkare Jans-
son. Manskören brukade sjunga sista april 
och från stadshusets trappa på julafton. När 
den unge kantorn Gunvall Hallinder kom 
hit 1929 bestämdes det att han skulle leda 
manskören men att herrarna också skulle vara 
med i en nystartad blandad kyrkokör. Hallin-
der och Jansson gick omkring och knackade 
dörr och fick ihop damer. En av de första de 
sökte upp på telefonstationen var Britta Car-
lén. Hon gick gärna med och var sen kören trogen i över 60 år.

Malmköpings kyrko- och hembygdskör hade sitt första framträdande på Tacksä-
gelsedagen. I början fanns inga anslagna medel utan körmedlemmarna fick betala en 
årsavgift på 2 kronor. Britta påminde sig att Gunvall ville införa att man sa du till 
varandra. Det togs inte så bra upp av vissa av fruarna. Malmköping var vid den här 
tiden fortfarande ett klassamhälle.

Nu heter kören Lilla Malma kyrko-
kör med ”artistnamnet” Malmakören 
och har efter Hallinder haft endast 
två körledare, Arne Dahlqvist från 
1972 och Sara Henriksson från 1983. 
Förutom att fungera som kyrkokör och 
hembygdskör ger sig kören gärna i kast 
med lite annorlunda teaterutmaningar. 
Arne Dahlqvists kyrkopera ”Den 
heliga nattens barn” uruppfördes 1985, 
musikalen ”Vägen” 2010 och ”Bal-
laden om Rut” 2017, de sistnämnda 
med musik av Gustav Andersson. 
Dramatiska vandringar på sommaren 
och musikcafé med tårtbuffé, sång och 
spex är uppskattade begivenheter.
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MARS

Kalendarium

APRIL

Lör 2 mars 15:00 Malmköpings 
stadshus

Musikcafé med tårtbuffé 
Malmakören

Sön 3 mars 
Fastlagssönd.

18:00 Dunker Mässa 
Simon Johansson 
Flöjt och sång: Gerrie Neef

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

Sön 10 mars 
1 i fastan

11:00 Lilla Malma Ekumenisk mässa 
Maria Kollind, Agneta Richloow

Sön 17 mars 
2 i fastan

18:00 Lilla Malma Lekmannaledd gudstjänst 
Sofias änglar

Sön 24 mars 
Jungfru Marie 
bebådelsedag

11:00 Dunker Mariamässa 
Dunkers Donnor, Simon Johansson

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Maria Öhrvall

Lör 30 mars 16:00 Lilla Malma Jubileumskonsert 
Malmakören, solist: Emma Bouvin

Sön 31 mars 
Midfastosönd.

11:00 Dunker Mässa 
Simon Johansson

Ons 3 april 17:30 Malmköpings 
församlingshem

Tacogudstjänst 
Simon Johansson

Sön 7 april 
5 i fastan

11:00 Lilla Malma Mässa 
Mats Blomqvist

Sön 14 april 
Palmsönd.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
med nattvard 
Agneta Richloow, Simon Johansson
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Långfredagens altare och gudstjänst om påskens traditioner.

Tis 16 april 11:00 Equmenia-
kyrkan

Texter och bön i passionstid

18:00 Lilla Malma Påskens traditioner 
Simon Johansson

Ons 17 april 
Dymmelonsd.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Texter och bön i passionstid

Tor 18 april 
Skärtorsdagen

19:00 Lilla Malma Skärtorsdagsmässa 
Sofias änglar, Simon Johansson, 
Maria Kollind

Fre 19 april 
Långfredagen

18:00 Lilla Malma Långfredagsmusik 
Malmakören, Simon Johansson

Sön 21 april 
Påskdagen

11:00 Dunker Påskdagsmässa 
Malmakören, Simon Johansson

11:00 Equmenia-
kyrkan

Påskdagsgudstjänst 
Agneta Richloow m fl

Mån 22 april 
Annandag 
påsk

11:00 Lilla Malma Mässa 
Maria Kollind

Sön 28 april 
2 i påsktiden

14:00 Lilla Malma Vårmässa för stora och små 
Barnkören, Simon Johansson

Tis 30 april 
Valborgs-
mässoafton

20:30 Utanför 
Malmköpings 
stadshus

Vårsånger under balkongen 
Malmakören
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MAJ

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.

30 maj: Gökotta i Ivars Hage

Sön 5 maj 
3 i påsktiden

11:00 Equmenia-
kyrkan

Sång och musikgudstjänst 
Camilla och Michael Lahall

18:00 Dunker Gospelgudstjänst 
Gospelkör, Maria Kollind

Sön 12 maj 
4 i påsktiden

11:00 Lilla Malma Ekumenisk mässa 
Agneta Richloow m fl

Sön 19 maj 
5 i påsktiden

11:00 Idéfarmen i 
Dunker

Friluftsgudstjänst 
Simon Johansson. Medtag kaffekorg

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow

Lör 25 maj 12:30 Lilla Malma Lunchmusik med 
Malmabygdens spelmän

13:30-
15:00

Tältet vid kyrkan Musik vid kyrktältet 
Dunkers Donnor, Malmakören, 
Barnkören, Sofias Änglar

Sön 26 maj 
Bönsöndagen

11:00 Lilla Malma Mässa 
Mats Blomqvist

Tor 30 maj 
Kristi himmel-
färds dag

08:00 Ivars Hage Gökotta 
Simon Johansson
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Dunkers kyrkliga syförening tackar alla som bidrog till det goda 
resultatet vid syföreningsauktionen: 27 300 kr.

Pengarna har bl a fördelats till Svenska kyrkans internationella arbete, 
Stadsmissionen, Barncancerfonden, Rädda barnen, Viktoriafonden, 

Dunkers friskola samt 10.000 kr till Föreningen Dunkers församlingshem.

Samtalsgrupper

Bokcirkel 
Vårens titel: "En gråtande Gud och den förvirrade människan" 
Ring till Agneta Andersson, 0157-211 67

7 steg i kristen tro 
Malmköpings församlingshem, tisdagar udda veckor kl 19 
För mer info, kontakta Simon Johansson 072-716 90 22

Samtalsgrupp för föräldrar 
till barn med funktionsvariationer 
Kyrkans hus, följande torsdagar: 
14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5 
Kontaktperson: Katarina Uggla, katarina.uggla@svenskakyrkan.se

SVENSKA KYRKANS FASTEKAMPANJ 2019: SAMMA HIMMEL - SAMMA RÄTTIGHETER

Kampanjen pågår mellan 3 mars och 14 april och 
fokuserar på det humanitära arbetet för människor som 
drabbats av en konflikt eller katastrof. 135 miljoner 
människor i akut behov av humanitärt stöd. En siffra 
svår att förstå, men bakom den finns människor 
som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och 
naturkatastrofer. Svenska kyrkans internationella 
arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. 

Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.
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Vi fortsätter även denna vår och möter väldigt många människor som kommer från 
olika delar av vår värld. De flesta har kommit hit som asylsökande och har arabiska 
som modersmål. Men det finns flera andra språk representerade bland de som kom-
mer till oss. Trots att invandringen har minskat väldigt mycket i vårt land de sista två 
åren möter vi nya asylsökande. Det beror dels på att vi ligger så nära Migrationsver-
ket i Flen men även på att flera tycker att Malmköping är en trevlig plats och här vill 
man bo. 

På tisdagar är både barn och vuxna välkomna. 
Vi tittar ibland på ”Nyheter på lätt svenska”, läser 
enklare böcker, samtalar och ibland har vi besök 
av någon som ger samhällsinformation eller 
liknande. Vi har också hjälp med läxläsning för 
barn och ungdomar. 

På torsdagar är bara vuxna välkomna och de 
som behöver läxhjälp. Tanken är att olika studie-
grupper skall komma igång.

Många uttrycker at det är viktigt att få sitta ner 
och samtala för det är då som språket blir mer 
tillgängligt. SFI är bra men det blir mycket teori 
som behöver omsättas i verbalt språk.

Vi gläds med dem som får klart med uppehållstillstånd och familjeåterförening. Vi 
försöker också att vara ett stöd när andra får negativa besked på sina ansökningar.

Vi har fått några nya volontärer och de upplever att det är glädjande och berikande 
att få vara med. I mötet på Språkcaféet är det både ett givande och ett tagande. Kon-
takta Agneta Richloow eller Ulrika Knutsson om du också vill bli en del av Språkca-
féet. Vi behöver vara flera svensktalande och även fler som kan hjälpa till med barnen 
på tisdagseftermiddagarna.

Språkcaféet Mötesplatsen

Läxhjälp i språkcaféet
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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: 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

2 Här i världen finns miljarder 
människor av alla slag. 
Hur du hittar mig i vimlet, 
Gud, det undrar jag.

3 Hur du orkar bry dig om mig , 
det kan inte jag förstå, 
men du gör det, och nog är det 
skönt att tänka på.

4 När jag känner mig förlorad, 
ensam, liten, utanför, 
viskar något inne i mig: 
"Be till Gud, han hör!"

Text: Britt G Hallqvist 1977 
Musik: Egil Hovland 1977

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

Läxhjälp i språkcaféet



Hänt sedan sist

Årets luciatåg vid stadshuset

Tillverkning av nya stjärngossestrutar

Julgransplundring 

i församlingshemmet

Ny korkåpa invigdes på trettondagen
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