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Dopprojektet

Dopgudstjänst i Dunkers kyrka

Många av oss är döpta i någon kyrka 
i trakten. Dopet är en viktig högtid 
både för familjen och för församlingen, 
något att fortsätta med i framtiden. I 
vår församling är det många som döps 
och vi vill arbeta för att fler ska välja att 
döpa sina barn. Vi har valt att gå in i 
ett samarbete med fler församlingar för 
att dela erfarenheter och goda exempel. 
Initiativet kommer ifrån vårt stift.

Vi som deltar i dopprojektet 2018-2020 
är församlingar i Nyköping, Örebro 
Mikael, Oxelösund och Dunker-Lilla 
Malma, både stad och landsbygd, små 
och stora församlingar. Hur kan vi bli 
bättre på att inbjuda till dop, berätta om 
vad det är och också hjälpas åt att göra 
det till en viktig och fin stund, en fest för 
att fira Guds plats i våra liv?

Vi behöver fundera på hur vi kan 
utveckla våra gudstjänster och om det 
kan bli lättare att döpas på olika tider, 
lättare att boka dop och enklare att få till 
ett dopkalas. I sommar, under Malma-
marken, ges tillfälle till dop där man 
inte behöver förboka, vi kallar det för 
drop-in-dop. Vi behöver också våga prata 
mer om dopet och på ett enklare sätt, för 
dopet är inte bara en fin ceremoni, det 
påminner oss om livet, dess glädjeämnen 
och sorger. Det utmanar oss att välja 
sida, välja det goda för oss, våra barn och 
framtida generationer. Här vill vi visa 

att Jesus är en förebild. I det han sa och 
gjorde ger han oss exempel på hur vi kan 
leva som människor.

Den närmaste tiden kommer du som 
församlingsbo säkert märka att dopet 
nämns allt oftare och i nya samman-
hang, i konst, i musik och kanske i att 
det bara blir lite enklare att ha dop. Vi 
vill skapa fler tillfällen att dela med oss 
av tankar, idéer och önskemål kring 
dopet och också ge fler tillfällen att fira 
dopet med efterföljande dopfest. Den 
första gick av stapeln förra året och fler är 
på gång. En dopfest är en fest då alla som 
döpts bjuds in till kalas.Varmt välkom-
men att tala med oss i tältet vid Gam-
maldags marknad utanför Kyrkans hus.

Dopgruppen: Simon Johansson, 
Owe Frank och Åsa Ingårda
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Gammaldags marknad 25 maj

Kyrkan finns på plats vid Kyrktältet, Tingsgatan 1.

Du kan fika, lyssna på sång och musik, sitta ner en stund. Vi berättar om alla 
våra olika verksamheter, dop, konfirmation och vigsel eller om kyrkogårdarna 
och gravskötsel. Du kan också träffa aktiva i församlingen och dela dina tankar 
om vad kyrkan borde göra i Malmköping. Välkommen att ta en paus hos oss i 
marknadsvimlet!

Program på scenen: 
11:00 Marknadsandakt 
11:30 Kören Saraband 
12:00 Flens Blåsorkester 
12:30 Ungdomskören Sofias änglar 
13:30 Kören Dunkers Donnor 
14:00 Malmakören

I kyrkan: 
12:30 Lunchmusik med 
 Malmabygdens spelmän

I kyrkan finns även en utställning 
med Malmakörens 90-åriga historia. 
Dessutom visas kyrkliga textilier.

Min egen dopberättelse
Dopet har alltid engagerat mig. Jag döptes själv som 12-åring i en frikyrka där vuxen-
dopet var det självklara. Senare i livet har jag berikats av Svenska Kyrkans tankar och 
traditioner som tilltalar mig och som präst varit med och lett många fina dopgudstjänster 
för barn. Dopgudstjänst är mycket glädje, många leenden, mycket skratt och ofta över-
raskningar, när barnen får vara i centrum.

När jag var liten döptes de allra flesta av mina jämnåriga, dock inte jag och mina syskon, 
för våra föräldrar ville att vi själva skulle få välja. Det kan man göra, det är aldrig för sent 
att döpas om man så är 90 eller 100 år! Men trots att jag inte döptes som liten tror jag att 
det finns en styrka att döpas som barn, vi vill ju ge våra barn det bästa vi har, varför då 
vänta?

För några år sedan blev jag påmind om mitt eget dop då jag fick jag ett nytt dopljus av 
en prästkollega. Jag hade inget dopljus själv, trots att jag varit med och delat ut ljus vid 
många dop som jag haft. Det där var viktigt för mig och jag påmindes om mitt eget dop 
som varit en trygghet för mig. Det hände för så länge sen, men är en påminnelse om att 
det finns ljus i världen, trots att mörkret ibland verkar ta överhanden. Dopljuset påmin-
ner om att jag är döpt, att någon vill mig väl, att jag är älskad och förlåten och därför får 
fortsätta leva livet och följa den Jesus som kallat mig genom dopet.

Simon Johansson, kyrkoherde
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Musik i vår församling
Lunchmusik på 
Gammaldags marknad 
Lördag 25/5 12:30 i Lilla Malma kyrka 
Malmabygdens spelmän.

Mälarbrass 
Onsdag 5/6 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Blåsorkester från Eskilstuna. 
Frälsningsarmén medverkar.

"All världen nu sig gläder" 
Söndag 9/6 18:00 i Dunkers kyrka 
Sprudlande pingstkonsert med 
Malmakören, Dunkers Donnor och 
Saraband.

"Vi ska inte sova bort 
sommarnatten" 
Midsommardagen 22/6 21:00 
i Dunkers kyrka 
Somriga toner med sång och trumpet. 
Sara Henriksson, Sofia Björklind, 
Magnus Henriksson och Gustav Andersson.

Midsommardagen: Sång och trumpet i 
Dunkers kyrka.

5 juni: Blåsorkestermusik med Mälarbrass

Folkmusikafton 
Onsdag 26/6 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Svängig musik med Malmabygdens 
spelmän.

"Konsert á la Alice Babs" 
Onsdag 24/7 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Ann-Christin Hallgren, sång, 
Marcus Österlund, piano.

Linnéa Sjöberg & 
Simon Stålspets 
Onsdag 31/7 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Visor med dragspel, munspel, gitarr, 
mandola och flöjt.

Jinder, Hambe och Thörnqvist 
Onsdag 7/8 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Konsert med kören Saraband. 
Bertil Runsten, sång och gitarr, 
Lars Brokvist, kontrabas, 
Sara Henriksson, piano.
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Musik i vår församling

31 juli: Visor i Lilla Malma kyrka

Konserterna arrangeras 
i samarbete med

Unga talanger 
Onsdag 28/8 19:00 i Lilla Malma kyrka 
Under ledning av Sofia Björklind.

Konsert på Dunkersdagen 
Lördag 7/9 15:00 i Dunkers kyrka 
Dunkers Donnor, Simon Stålspets m fl.

Dramatiska vandringar med Malmakören

Spännande Malmköpings- 
historia med musik och teater! 

Samling på torget kl 18:00,  
onsdagarna 26/6, 24/7, 31/7 och 7/8. 

Biljetter: Vuxna 100 kr, barn 20 kr. 
Betalas på plats kontant eller med 
Swish.  Efteråt, kl 19, är det musik i 
kyrkan för dem som vill.
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JUNI

Kalendarium

Sön 2 juni 
Sönd. f. pingst

10:00 Dunker Mässa 
Timothy Stayton

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

Ons 5 juni 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Mälarbrass 
Blåsorkester från Eskilstuna

Sön 9 juni 
Pingstdagen

11:00 Lilla Malma Konfirmationsmässa 
Simon Johansson

18:00 Dunker Pingstkonsert: 
"All världen nu sig gläder" 
Malmakören, Dunkers Donnor, 
Saraband

Sön 16 juni 
Hel. tref. dag

10:00 Dunker Mässa 
Maria Kollind

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow

Lör 25 maj 11:00 Tältet vid kyrkan Marknadsandakt

 11:30- 
14:30

Tältet vid kyrkan Musik på Gammaldags marknad 
Saraband, Flens Blåsorkester,  
Sofias änglar, Dunkers Donnor,  
Malmakören

12:30 Lilla Malma Lunchmusik 
Malmabygdens spelmän

Sön 26 maj 
Bönsöndagen

11:00 Lilla Malma Mässa 
Mats Blomqvist

Tor 30 maj 
Kristi himmel-
färds dag

08:00 Ivars hage Gökotta 
Maria Kollind

OBS! Under juni-augusti börjar förmiddagsgudstjänsterna kl 10 istället för kl kl 11, 
med undantag för konfirmationsmässa 9 juni och marknadsgudstjänst 28 juli.
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JULI
Sön 7 juli 
3 e. tref.

10:00 Lilla Malma Mässa 
Maria Kollind

Sön 14 juli 
4 e. tref.

10:00 Dunkers 
församlingshem

Friluftsgudstjänst 
Mats Blomqvist

10:00 Equmenia-
kyrkan

Sommarandakt 
Britt-Marie och Jan Andersson

Sön 21 juli 
Apostladagen

10:00 Trädgården vid 
Kyrkans hus

Friluftsgudstjänst 
Timothy Stayton

30 maj: Gökotta i Ivars Hage

Lör 22 juni 
Midsommar-
dagen

10:00 Malmköpings 
hembygdsgård

Friluftsgudstjänst 
Simon Johansson 
Fiol: Rolf Oscarsson, Simon Johansson

21:00 Dunker Sommarmusik: "Du ska inte 
sova bort sommarnatten" 
Sara Henriksson, Magnus Henriksson, 
Sofia Björklind, Gustav Andersson

Sön 23 juni 
Johannes 
Döparens dag

10:00 Dunker Mässa 
Dopvandring på kyrkogården 
Simon Johansson

Ons 26 juni 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Folkmusikafton 
Malmabygdens spelmän

Sön 30 juni 
2 e. tref.

10:00 Dunker Mässa 
Maria Kollind
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AUGUSTI

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.

7 augusti: Sommarmusik med kören Saraband

Sön 4 aug 
Kristi förkla-
rings dag

10:00 Dunkers 
församlingshem

Friluftsgudstjänst 
Mats Blomqvist

Ons 7 aug 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: 
"Jinder, Hambe och Törnqvist" 
Saraband, Bertil Runsten, Lars Brokvist

Sön 11 aug 
8 e. tref.

10:00 Lilla Malma Mässa 
Simon Johansson

Sön 18 aug 
9 e. tref.

10:00 Dunker Mässa 
Simon Johansson

10:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst med nattvard 
Agneta Richloow

Sön 25 aug 
10 e. tref.

10:00 Lilla Malma Mässa 
Simon Johansson

Ons 28 aug 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: Unga talanger

Ons 24 juli 19:00 Lilla Malma Sommarmusik: 
"Konsert á la Alice Babs" 
Ann-Christin Hallgren, sång 
Marcus Österlund, piano

Sön 28 juli 
6 e. tref.

12:00 Malmamarkens 
stora scen

Ekumenisk marknadsgudstjänst 
Simon Johansson,  
sång av frälsningsofficer Daniel Viklund

Ons 31 juli 19:00 Lilla Malma Sommarmusik 
Linnéa Sjöberg och Simon Stålspets
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Konfirmation
I oktober ordnade församlingen 
tillsammans med Flen och Mellösa 
en gemensam konfirmandupptakt 
för kommunens åttondeklassare. 
Under året har man träffats och haft 
undervisning, ibland själva och ibland 
tillsammans med konfirmanderna 
från de andra församlingarna. I januari 
åkte konfirmanderna på läger till 
Hjälmaregården i Läppe och i maj gör 
de ytterligare en resa till stiftsgården i 
Stjärnholm.

9 juni avslutas konfirmationstiden med en konfirmationsmässa kl 11 i 
Lilla Malma kyrka. För konfirmanderna finns sen möjlighet att följa nästa års 
konfirmander som ung ledare.

Sommarkyrka
Under vecka 29-30 är Lilla Malma kyrka öppen alla dagar 
kl 11-16, för den som vill tända ett ljus eller ha en lugn 
stund till behaglig musik. Värdar finns på plats och kan 
visa textilier och berätta om kyrkan om så önskas.

I kyrkan visas också en utställning om Malmakörens 
90-åriga historia.

Malmamarken
Under marknadsdagarna 26-28 juli är det Sommarcafé vid Kyrkans hus, kl 12-17. 

Drop in-dop och -vigsel 
Vill ni gifta er eller döpa ert barn, enkelt och lätt utan föranmälan? Vi finns 
på plats i Lilla Malma kyrka lördag 27 juli kl 15-17. Glöm inte att ta med 
hindersprövning, som du får från Skatteverket, för vigsel. Vid alla barndop finns 
möjlighet att låna dopdräkt. 

Söndag 28/7 kl 12 är det ekumenisk marknadsgudstjänst på stora scenen, med 
sång av frälsningsofficér Daniel Viklund. 
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Fikapaus på städdag i Equmeniakyrkan

”Jag kommer att sakna barnen!”
Efter nästan trettio år som anställd i församlingen går Ingrid Jacobsson i pension från 
sin tjänst som barnledare.

Hennes egna barn gick på barntimmarna när församlingspedagog Agneta Andersson 
frågade om hon inte kunde hjälpa till i några grupper. Sedan blev hon anställd och 
har arbetat med Kyrkans barntimmar, miniorer och juniorer sedan 1990, först även 
i Dunkers prästgård men numer endast i Malmköping. Sedan kommunala förskolan 
infördes har man inga Kyrkans barntimmar men däremot Öppna förskolan för föräldrar 
och små barn ett par förmiddagar i veckan. Dessa är 
mycket välbesökta.

Även vid familjegudstjänster har Ingrid varit med under 
åren, oftast med gott kyrkkaffe. De nya Tacogudstjäns-
terna i församlingshemmet, där man äter tillsammans och 
sedan har en kort gudstjänst med sång, bön och ibland 
dans, tycker hon har varit lyckade. ”Man måste rikta sig och 
anpassa till barnen”, framhåller Ingrid.

I och med den årliga bussutflykten till Stockholm för 
barnfamiljer är det nu slut med arbetet och Ingrid får rå 
sin egen tid. ”Jag kommer att sakna barnen”, säger hon, 
men funderar vidare på om inte en akvarellkurs skulle vara 
roligt.

Vi kommer att sakna Ingrid och tackar henne för alla de här åren i församlingen.

I slutet av april hade vi en städdag 
ute och inne i Equmeniakyrkan. 
Mycket god gemenskap och 
självklart gott fika. Så är det oftast i 
Equmeniakyrkan. Vi behöver hjälpas 
åt och det finns alltid något att göra.

Vid gudstjänsterna hämtas kraft och 
inspiration som vi får av Gud och 
varandra. Det finns plats för många 
fler. Kom med och se!
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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
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

Vy över Dunkers kyrka och sjön Dunkern
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Sofias änglar sjöng och spelade ukelele på kärlekskonsert i församlingshemmet.

Malmakören firade 90 år med jubileumskonsert 

och tårtcafé.

Dramatisk påskvandring för Malmaskolans klass F-3

Foto: Sara Henriksson
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Foto: Anders Lindecrantz


