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Nu finns det gott om adventsstjärnor i 
fönstren. De lyser upp så härligt i olika 
former, färger och ljus. De är verkligen 
populära. Traditionen att ha en stjärna i 
våra fönster är egentligen inte så gam-
mal och den kommer ursprungligen från 
Tyskland. Adventsstjärnan utvecklades 
i början på 1800-talet i Sachsen inom 
Herrnhutismen, en pietistisk väckelserö-
relse. Det gjorde också att den kom att 
spridas genom missionärer som 
reste utanför Tyskland. Redan 
1912 i Lund satte Julia Aure-
lius upp stjärnan som hon fått i 
lysningspresent från sin 
släkt i Tyskland. Därefter 
var det flera av hennes vänner 
som skaffade en stjärna att 
sätta upp i sina hem. 

”Betlehemsstjärnan leder ej bort 
men hem”, sjunger vi i en av de mest 
kända adventspsalmerna. (psalm 134 
text av V Rydberg) Bibeln berättar om 
stjärnan som vise män från Östern hade 
upptäckt och efter att ha tolkat skrif-
terna kom de fram till att en kung skulle 
födas i Betlehem. Den moderna veten-
skapen anser att olika himlafenomen 
kan ha varit orsaken till stjärnan som 
sågs över Betlehem. Astronomerna har 
tre förklaringar som inte kan uteslutas. 
Det kan ha varit en komet, en konjunk-
tion dvs en optisk illusion som sker när 

två himlakroppar korsar varandras banor 
och då blir det en strålande himlakropp 
utöver det vanliga. Även om man idag 
inte känner till några supernovor kring 
Jesu födelse så är det en tredje teori som 
man inte vill avskriva. Hur det nu var 
med detta så vet man att flera speciella 
astronomiska fenomen förekom vid tiden 
för Jesu födelse. Bibelns profeter sa redan 
700 år f. Kr. att himlatecken skulle visa 

sig på himmelen.

De vise männen kom genom 
himlafenomenet till det nyfödda 

barnet som låg lindat i en 
krubba. De var förvissade 

att de kommit rätt och kunde ge 
sina gåvor till Jesusbarnet och 

den unga och enkla familjen.

-Gå ut, skåda upp till himmelen och 
räkna stjärnorna om du kan. Det var 
det råd som patriarken Abraham fick 
av Gud. Abraham levde långt före Jesu 
födelse. Gud ville få honom att inse att 
han skulle göra honom till en fader för 
väldigt, väldigt många trots att han ännu 
inte fått något barn. Hans hustru Sara 
och han själv var alldeles för gamla för 
att kunna få barn på en naturlig väg. 
Abraham valde att tro på Gud fastän 
det verkade totalt omöjligt. Gud höll 
sitt löfte. Abraham är fader för judar, 
muslimer och kristna. Hans grav finns i 

Hebron som idag är en helig men också 
mycket laddad plats. 

Det är väldigt mörkt under adventsti-
den och det är mörkt på många sätt i vår 
värld. Jag tror att vi behöver stanna upp 
för stjärnan och söka vägledning för vår 
personliga framtid och världens framtid.
Gå ut och se upp mot himlen, kanske 
räkna och identifiera några stjärnbilder 
och medan du gör det växer förhopp-
ningsvis din tro och ditt hopp. I stjärn-
nattens klarhet och storhet kan vi ana 

att det finns en Gud som bryr sig om oss 
som lever på vår lilla planet.

Stjärnan hemma kan få vara mycket 
mera än en vacker prydnad. Den kan 
få vara en berättelse och en bekännelse 
att Gud blev människa och tog sin bo-
ning ibland oss. Idag inbjuds vi att dela 
Betlehemstjärnans betydelse. Gud är 
med oss, vill ge vägledning och vill vår 
gemenskap. Han älskar sin skapelse och 
vill att vi förvaltar den väl.

Adventstjärnan - stjärnan i mörkret
Text: Agneta Richloow

SYFÖRENINGSAUKTION
Fredagen den 29 november i Dunkers församlingshem

Kl 18.00 blir det fiskdamm, kaffe och lotterier.
Kl 19.00 blir det auktion där Buss-Leffe svingar klubban!

Varmt välkomna!

Inspirationskväll och grötfest – Nu händer det!

Den 27 februari i år bjöd vi in till en spaningskväll om framtiden i Dunker-Lilla Malma 
församling. Vi hade bjudit in olika röster från kommunen, regionen och stiftet som 
tillsammans med oss anställda, förtroendevalda och frivilliga, spanade in i  framtiden 
för att hitta uppgifter där vi som församling kan göra skillnad och skapa en karta att 
gå efter. Resultatet av kvällen har under året processats i olika grupper och nu har vi 
resultatet, en budget och verksamhetsplan för 2020. Så blev det – nu händer det. 

Ni är nu välkomna onsdag 11 december kl 19  till en ny inspirationskväll i 
församlingshemmet för att ta del av den nya verksamhetsplanen, som vi ska hjälpas åt 
att göra något av. Samma kväll vill vi också passa på att tacka alla anställda och ideella 
som gör så mycket i församlingen med en grötfest med julprägel. Välkomna!

Anmälan till pastorsexpeditionen 0157–20052. 
Hälsningar Svante, Simon, Åsa och Sofia
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Musik i vår församling

Juldagen: Julkonsert med Malmakören

Konserterna arrangeras 
i samarbete med

Maria vaknade tidigt en sensommar-
morgon och kände att det sparkade i 
hennes mage. - Josef, Josef vakna! Barnet 
rör sig i min mage. Jag måste börja förbe-
reda mig. Jag behöver kläder och en filt 
till barnet och för detta måste du bygga 
en vävstol åt mig. Under tiden går jag ut 
i hagen och plockar ull av fåren. 
När Maria kom ut i hagen frågade 
hon först det vita, ulliga fåret: - Får jag 
plocka lite ull av dig? Jag behöver väva 
en filt åt min lilla baby. Fåret svarade: 
- Javisst, plocka så mycket du behöver. 
Alla de andra, vita fåren bräkte: - Ta av 
oss också så mycket du vill! 
Maria plockade en säck full med vit ull 
och gick vidare. Lite avsides stod ett 
ensamt, svart får. - Hej på dig, sa Maria. 
Är du alldeles ensam? - Ja, ingen vill vara 
med mig, bräkte fåret. Alla tycker jag 
är ful. - Men du, får jag plocka lite ull 
av dig också, sa Maria, för jag skall väva 
en filt åt min baby? - Visst får du det, 
mycket gärna. Ta så mycket du behöver, 
svarade fåret. 
Då stormade alla de vita fåren fram och 
ropade: - Nej, nej, blanda inte den svarta 
ullen med vår snövita ull! Då blir allting 

bara grått och fult. Men 
Maria brydde sig inte om detta utan 
plockade också av den mjuka, svarta ul-
len. När hon kom hem tvättade hon allt 
och sedan spann hon det till garn. 
Josef hade blivit klar med vävstolen och 
så började Maria väva. 

Först vävde hon en svart kant, sedan ett 
snövitt stycke fram till mitten av filten. 
Därefter vävde hon av garnet som var 
blandat, svart och vitt, och det blev till 
en vacker, grå stjärna i mitten och sedan 
vävde hon färdig filten spegelvänd, vit 
med svart kant. Den lilla filten blev så 
vacker att hon var tvungen att visa den 
för fåren. Alla fåren, även det svarta, 
kom springande och bräkte beundrande 
och sedan den dagen behövde det svarta 
fåret inte längre beta ensamt på ängen.

Gisela Walter 

Svart och vitt blir grått
I år kommer utbudet av musikevenemang i församlingen att skilja sig en smula 
från tidigare år. Under kantor Sofias tjänstledighet ligger stora delar av barn- och 
ungdomsmusiken vilande och det betyder att det tyvärr inte kommer att bli något 
luciatåg i år. Däremot kommer vi att fira lucia i församlingen ändå, men på ett lite 
annorlunda sätt. Läs mer om sing-along-lucia längre ned! Barnkören kommer att 
framföra ett julspel 5 januari i församlingshemmet i Malmköping.

Adventskonsert 
Lördag 30/11 16:00 i Lilla Malma kyrka 
Malmakören. Orgel: Gustav Andersson

Manskörssång 
Lördag 30/11 17:00 på torget 
Malmköpings Sångargille sjunger när granen 
tänds.

Lucia-sing-along 
Söndag 15/12 16:00 i Lilla Malma kyrka 
Kom och känn luciastämningen! Vi sjunger 
allsång i älskade luciasånger tillsammans 
med ett kompband.

En strålande jul 
Juldagen 25/12 18:00 i Lilla Malma kyrka 
Stämningsfull julkonsert med Malmakören 
och solister. Orgel: Gustav Andersson

Nyårskonsert 
Nyårsafton 31/12 15:00 i Dunkers kyrka 
Dunkers Donnor sjunger in nya året med 
opera, glitter och glamour. 
Sång: Andreas Marmbrandt 
Cello: Hanna Bendz

Nyårsbön 
Nyårsafton 31/12 17:00 
i Lilla Malma kyrka 
Sång: Andreas Marmbrandt 
Cello: Hanna Bendz

Julspel med barnkören 
Trettondagsafton söndag 5/1 16:00 
i Malmköpings församlingshem 
Barnkören framför ett julspel med sång 
och musik. Berättare: Ulla Bouvin

Vi sjunger ut julen 
- allsång och körsång i 
härlig blandning 
Trettondagen måndag 6/1 18:00 
i Lilla Malma kyrka 
Malmakören och en förhoppningsvis 
sångglad församling. 17:45 serveras glögg 
på kyrkbacken.

Musikalen ”Tidsmaskinen - 
en resa till medeltiden” 
Fredag 24/1 kl. 18:00 och lördag 25/1 
17:00 i Dunkers kyrka. 
Med elever från Dunkers skola.

GUDSTJÄNST FÖR STORA OCH SMÅ 15/12 KL 11.00 I LILLA MALMA KYRKA 
Tema ”Barn i hela världen”

Vi samlar in hela och rena leksaker som vi slår in efter gudstjänsten så att de kan 
bli paket till nya barn. Ta med leksaker som vi kan ge vidare.

Efter gudstjänsten har vi luciafika, julpysselaktiviteter, försäljning och lotteri för 
att samla pengar till ACT - Svenska kyrkan. Eftermiddagen avslutas med  

Lucia-sing-along kl 16.00.
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DECEMBER

Kalendarium

JANUARI
Sön 1 dec 
1 i advent

11:00 Dunker Adventsmässa 
Simon Johansson

11:00 Equmenia-
kyrkan

Adventsgudstjänst 
Agneta Richloow

Sön 8 dec 
2 i advent

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
med nattvard 
Agneta Richloow

Sön 15 dec 
3 i advent

11:00 Lilla Malma Gudstjänst för stora och små 
Ulrika Knutsson

16:00 Lilla Malma Sing-along-Lucia 
Liv Stenström, Ulrika Knutsson. Se sid. 4

Sön 22 dec 
4 i advent

11:00 Dunker Mässa med folkmusik 
Simon Johansson, 
Katrineholm-Vingåkers spelmanslag 

Tis 24 dec 
Julafton

11:00 Dunker Julspelsgudstjänst 
Simon Johansson, solosång: Emilia Utter

23:00 Lilla Malma Julnattens mässa 
Julkör, Simon Johansson

Ons 25 dec 
Juldagen

07:00 Dunker Julotta 
Dunkers Donnor, Simon Johansson, 
Mats Blomqvist. Skinksmörgås efteråt

09:00 Equmenia-
kyrkan

Julotta 
Agneta Richloow, 
sång av fam Mikael Lundblad

18:00 Lilla Malma Julkonsert "En strålande jul" 
Malmakören och solister

Lör 30 nov 16:00 Lilla Malma Adventskonsert 
Malmakören 
Kl 17 är det grantändning och körsång 
på torget

Ons 1 jan 
Nyårsdagen

18:00 Lilla Malma Meditationsgudstjänst 
Simon Johansson

Sön 5 jan 
Sönd. e. nyår

16:00 Lilla Malma Julspel med barnkören 
Ulla Bouvin, Liv Stenström

Mån 6 jan 
Trettonded. jul

11:00 Dunker Högmässa 
Simon Johansson

18:00 Lilla Malma Vi sjunger ut julen - Allsångskonsert 
Malmakören

Ons 8 jan 18:00 Lilla Malma Gudstjänst - tema migration 
Simon Johansson, Morhaf Massouh m.fl

Sön 12 jan 
1 e. trett.d.

11:00 Equmenia-
kyrkan

Gudstjänst 
Agneta Richloow

14:00 Malmköpings 
församlingshem

Julgransplundringsgudstjänst 
Fika 
Simon Johansson

Sön 19 jan 
2 e. trett.d.

11:00 Lilla Malma Ekumenisk gudstjänst 
Agneta Richloow, Ulrika Knutsson

Fre 24 jan 18:00 Dunker Musikalen "Tidsmaskinen" 
En resa till medeltiden med barnen i 
Dunkers skola

Lör 25 jan 17:00 Dunker Musikalen "Tidsmaskinen"

Sön 26 jan 
3 e. trett.d.

18:00 Dunker Taizémässa 
Timothy Stayton

Tor 26 dec 
Annandag jul

11:00 Lilla Malma Samtalsgudstjänst 
Simon Johansson

Sön 29 dec 
Sönd. e. jul

11:00 Dunker Mässa 
Timothy Stayton

Tis 31 dec 
Nyårsafton

15:00 Dunker Nyårskonsert 
Dunkers Donnor med gäster

17:00 Lilla Malma Nyårsbön 
Simon Johansson, cello: Hanna Bendz, 
sång Andreas Marmbrandt
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Teater med Moa Rudsäter

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.

FEBRUARI
Sön 2 feb 
Kyndelsmässo-
dagen

18:00 Lilla Malma Ljusmässa med musik 
Sångsolister

Sön 9 feb 
Septuagesima

11:00 Dunkers 
församlingshem

Cafégudstjänst 
Simon Johansson

11:00 Equmenia-
kyrkan

Andakt 
Församlingens årsmöte hålls 
efter kyrkfikat 
Agneta Richloow

Sön 16 feb 
Sexagesima

11:00 Equmenia-
kyrkan

Ekumenisk gudstjänst 
Simon Johansson m.fl.

Sön 23 feb 
Fastlagssönd.

11:00 Lilla Malma Mässa 
Simon Johansson

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.

Moa på besök

Den 18 september gästades vi av Moa Rudsäter från Nyköping. Moa höll en enmans-
teater på temat "Klimatet - det spelar roll".

Moa drar in klimatfrågan i vardagslivet så att den blir begriplig och viktig för oss 
alla. En av replikerna var: "Jag vill inte missa morronkaffet!" Den repliken glömmer jag 
aldrig, den berör.

Visst är det självklart med morronkaffet men Moa hjälpte 
oss att tänka efter hur mycket energi och miljöpåverkan 
en kaffekopp faktiskt har. Klimatfrågan kan lätt bli en 
fråga för politiker och experter men Moa gav perspektiv på 
miljö- och klimatfrågan - till och med en kopp kaffe har 
betydelse. 

"Klimatet - det spelar roll" fortsätter framöver med fler 
föreläsningar. Har du tips och idéer, hör gärna av dig till 
Åsa Ingårda.

Simon Johansson och Åsa Ingårda

Samtalsgrupp - hur går jag vidare?
Ett år - nya möjligheter.

Vi är många som delar erfarenheten av att ha hamnat i situationer som gör att vi inte 
kommer vidare i livet. Orsaken kan vara nära anhörigs död, separation, sjukdom, att 
man förlorat sitt arbete eller behöver bryta sin ensamhet. När livet helt enkelt inte blev 
som det var tänkt.

Kyrkoherde Simon Johansson och samtalsledare Gun Elidotter Blixt startar en samtals-
grupp kring detta tema. Syftet är att tillsammans med människor i liknande situation 
hitta nya vägar i livet, hitta tillbaka till livsglädje och motivation. Vi kommer att träffas 
vid 10 tillfällen och diskutera olika aspekter av livet. Start onsdag 12 februari 2020 kl 
17.00 i Kyrkans hus. (tiden kan justeras efter gruppens behov)

Är du intresserad av att delta, kontakta Simon Johansson, 0727-169022 eller 
simon.johansson@svenskakyrkan.se. Anmälan senast tisdag 14 januari 2020.
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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

Administrativ assistent Monica Nilsson 
monica.nilsson@svenskakyrkan.se

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

Kyrkomusiker
Liv Stenström: 070-355 69 29 
liv.stenstrom@svenskakyrkan.se
Sofia Björklind, tjänstledig

Församlingsassistenter 
Ulla Bouvin: 072-530 04 55 
ulla.bouvin@svenskakyrkan.se
Katarina Uggla: 072-166 27 57 
katarina.uggla@svenskakyrkan.se

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

Vaktmästare 
Emil Bruce: emil.bruce@svenskakyrkan.se 
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

Det är många som möts i Equmeniakyrkan. Ett härligt gäng scouter träffas på 
onsdagar, udda veckor. Visst finns det gudstjänster och bibelstudier, men här är 
också en mötesplats för många som kommit till vårt land från flera olika länder. 
Språkcaféet startades för fyra år sedan i december 2015. Det har hela tiden bedrivits 
i samarbete mellan våra församlingar. Vi vill vara en väg in i det svenska samhället 
där får man prata, läsa och lära sig mer svenska. Vi försöker att varje tisdag se på 
TV-nyheter på lätt svenska och samtala om vad som har visats. Hit kommer också 
barn och ungdomar som vill ha hjälp med sina läxor. Vi är glada över alla som 
kommer och vill hjälpa till, men det finns fortfarande plats för fler som vill vara ett 
lyssnande öra eller en samtalspartner.

Under hösten har en grupp kvinnor träffats 
två gånger i veckan under ledning av Ebba 
Tannlund. Där har betoningen legat på hälsa 
och välmående. Varje gång de träffats har de 
också lagat mat tillsammans och när jag var 
inbjuden en dag sa en av kvinnorna: "Det 
här skulle vi ha varje dag". Det är glädjande 
att få träffas i en mindre grupp och prata om 
viktiga saker och så mycket som möjligt på 
svenska.

Språkcaféet är speciellt viktigt för dem som 
är i asylprocessen och väntar på beslut om att 
få stanna i Sverige. Det är tufft att vänta och 
ännu tuffare när man fått ett nekande besked, 
har överklagat och får vänta igen på ett nytt 
beslut. Under asylprocessen är man inte heller 
erbjuden att studera svenska på sfi, svenska för invandrare. 

Välkommen Monica!

Monica Nilsson är ny hos oss och kommer att arbeta på 
expeditionen tillsammans med Sofia Stark och Ove Frank.

Monica kommer närmast från ett långt arbetsliv med 
kvalitetsgranskning i fokus. Monica är bosatt i Malmköping 
och gillar att umgås med familj och vänner, vistas ute i 
naturen, djur (hundar och islandshästar) och en hel del 
annat.

Vi önskar henne lycka till i nya arbetsuppgifter.

Tisdagar och torsdagar kl 16 Språkcafé
Udda onsdagar kl 18 Scouter 
Udda onsdagar kl 13 Samtals och bibelgrupp. Vi läser apostlagärningarna.  



Hänt sedan sist

SVENSKA KYRKANS JULKAMPANJ 2019 - För alla flickors rätt till ett värdigt liv

Årets julinsamling 2019 handlar om de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för att 
hon är flicka. Det kan vi aldrig acceptera. Varje flicka har rätt till ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan 
stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt 
till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Tillsammans tar vi ställning mot fattigdom, förtryck och orättvisor! Swisha din gåva till 900 1223

Språkcaféet åkte till integrationsfesten 

"Världens musik och mat"vid Stenhammars slott

Församlingens ungdomsledare och 

biskopen på "Lifelägret" i Stjärnholm
Många tända ljus under allhelgonahelgen

Dunkers Donnor sjöng i Skedevi kyrka


