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Öppet!

Sommaren står för dörren och i skrivandets stund vet varken jag eller
någon annan hur den kommer att bli. Kommer viruspandemin att avta?
Kommer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att lätta?
När vågar man andas fritt och umgås med andra som vanligt?
Ett sommarminne dyker upp för mig. Det är från Gotland där jag ofta är
om somrarna.
Jag har åkt till en järnaffär för att köpa spik, men där blir jag stående
utanför en stängd dörr. ”Lunchstängt 11-12”, berättar en skylt i fönstret.
Den gången kunde jag efter min första irritation tänka om och började faktiskt uppleva det som ett privilegium att möta en dörr
där det stod att det var stängt för lunch. Jag
fick en halvtimme i solen då jag ändå inte
hann göra något annat, utan kunde sitta i
egna tankar.
Efter denna vår har ordet ”stängt” fått en
mörkare klang som jag tror har att göra med
det ofrivilliga i det hela. En pandemi som ingen har bett om har tvingat
oss att stänga ner och ta avstånd från varandra. Den självvalda ensamheten är något gott, men den ensamhet vi själva inte väljer är många
gånger plågsam.
Låt oss hjälpas åt i sommar att bryta ensamheten! Att hålla kontakten,
kanske återuppta relationer som vi inte har hunnit med. Att vara uppfinningsrika i konsten att stötta varandra!
I församlingen fortsätter vi att fira gudstjänst. De av oss som kan möts
i kyrkan, de som av olika anledningar inte kan komma dit ber hemma.
Vi håller ut i hoppet om ljusare tider.
I den mån det är möjligt återupptar vi sakta den verksamhet som går att
genomföra på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Det kristna livet handlar
om gemenskap, att höra samman med varandra och med Gud.
Lunchstängt kan vi kanske ha ibland, men annars måste vi leva öppet,
för andra och för varandra!
Peter Mourath, kyrkoherde

Hemsida: www.osmotoro.se
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Kalender
Juni

Tors 4/6
8.30 Mässa i Ösmo kyrka
Fre 5/6
17.15 Vesper i Ösmo kyrka
Sön 7/6
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny,
projektkör
Sön 14/6
Första sön efter trefaldighet
10 Pilgrimsvandring fr Ösmo station till
kyrkan
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Lör 20/6		
Midsommardagen
11 Högmässa i Torö kyrka, Mourath
Sön 21/6		
Johannes döparens dag
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Ons 24/6
14–18.45 ”Café Gudagott” i Snarberga, Torö
19.00 Konsert i Torö kyrka
Lör 27/6
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Sön 28/6
Tredje sön efter trefaldighet
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Mån 29/6
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Tis 30/6
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo

Juli

Ons 1/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”, vid
Sockenstugan, Ösmo
14–18.45 ”Café Gudagott” i Snarberga, Torö
19.00 Föredrag/allsång på kyrkbacken,
Ösmo
Tors 2/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, Ösmo
Fre 3/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
17.15 Vesper i Ösmo kyrka

Lör 4/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Sön 5/7
11 Gudstjänst på Yxlö, Mourath
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Mån 6/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Tis 7/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Ons 8/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”,
vid Sockenstugan, Ösmo
14–18.45 ”Café Gudagott” i Snarberga, Torö
19.00 Konsert i Torö kyrka
Tors 9/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, Ösmo
Fre 10/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
17.15 Vesper i Ösmo kyrka
Lör 11/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Sön 12/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Mån 13/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Tis 14/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Ons 15/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”,
vid Sockenstugan, Ösmo
14–18.45 ”Café Gudagott” i Snarberga, Torö
19.00 Föredrag på kyrkbacken i Ösmo, Peter
Mourath
Tors 16/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, Ösmo
Fre 17/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
17.15 Vesper i Ösmo kyrka
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Lör 18/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Sön 19/7
Sjätte efter Trefaldighet
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
18 Mässa på Stenstrand, Torö, Mourath
Mån 20/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Tis 21/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Ons 22/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”,
vid Sockenstugan, Ösmo
14–18.45 ”Café Gudagott” i Snarberga, Torö
19.00 Konsert i Torö kyrka
Tors 23/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, Ösmo
Fre 24/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
17.15 Vesper i Ösmo kyrka
Lör 25/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Sön 26/7
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Mån 27/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Tis 28/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Ons 29/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, Ösmo
14.15 ”Ställ prällen mot väggen”,
vid Sockenstugan, Ösmo
14–18.45 ”Café Gudagott” i Snarberga, Torö
19.00 Konsert i Ösmo kyrka
Tors 30/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
14 Toner & tankar vid Sockenstugan, Ösmo
Fre 31/7
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo

Fortsättning på nästa sida!

Augusti

Lör 1/8
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Sön 2/8
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Persson
12–17 Vägkyrka, våffelcafé, guidning i Ösmo
Ons 5/8
14–18.45 ”Café Gudagott” i Snarberga, Torö
19.00 Konsert i Torö kyrka
Fre 7/8
17.15 Vesper i Ösmo kyrka
Sön 9/8
11.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Persson
Sön 16/8
11 Gudstjänst i Landsort kapell, Persson
Lör 22/8
11 Mässa i Torö kyrka, Willny
Sön 23/8
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Sön 30/8
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Men anledning av corona-pandemin
reserverar vi oss för att det kan
komma att ske ändringar i planerad verksamhet med kort varsel!
Därmed kan det hända att annonsering i Nynäshamnsposten och
predikoturer inte är helt tillförlitliga.
Besök vår hemsida för att få den
senaste informationen!
www.osmotoro.se
Du kan också följa oss på
Facebook och Youtube.

Så älskade Gud världen
att han gav den sin ende
son, för att de som tror
på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv.
Joh 3:16

Diakonins sju bord

Diakoni är medmänsklig omsorg
grundad i Kristi kärlek uttryckt i
kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor
i utsatta livssituationer.
Ösmo-Torö församling och alla
andra församlingar i Svenska kyrkan
har fyra viktiga uppdrag: Gudstjänst,
Undervisning, Diakoni och Mission.
Sedan drygt tre år tillbaka arbetar
jag som diakoniassistent i Ösmo-Torö
församling och nu vill jag berätta om
vad diakoni är och kan vara.

De sju borden

Tänk dig följande SJU bord med
varsin huvuduppgift: köksbordet,
parkbänken, altaret, det runda bordet,
soffbordet, skrivbordet och talarstolen. Du märker att jag kallar även en
parkbänk för ett bord. Alla bord eller
möbler kan så klart fylla flera funktioner.

fysiskt. Sociala sammanhang där vi
mår väl höjer livskvalitén. Sammanhang med upplevelse av tillhörighet
och delaktighet är därför ett viktigt
förebyggande diakonalt och folkhälsostärkande arbete.

Exempel på gemensamhetsskapande
sammanhang i vår församling är
verksamheter för daglediga och äldre,
högläsning, promenader, snickeri,
sångstunder, körer, måltider osv. Det
individuella psykologiska stödet är ett
av köksbordets fokusområden. Att äta
eller fika tillsammans inspirerar ofta
till samtal. Jesus sade:
“Jag var hungrig och ni gav mig att äta,
jag var törstig och ni gav mig att dricka,
jag var hemlös och ni tog hand om mig.
Jag var naken och ni gav mig kläder,
jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i
fängelse och ni besökte mig.”
Matteus 25:35-36

Parkbänken
Köksbordet

Först börjar vi med vad som sker vid
köksbordet. I nästan varje hem finns
ett kök, där det också kan stå ett köksbord. I köket och vid köksbordet delas
livet med andra. Diakonin som köksbord handlar om att skapa sammanhang för gemenskap och individuellt
stöd. Ofrivillig ensamhet påverkar oss
människor negativt, både psykiskt och
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Vi går nu vidare till parkbänken.
Här finner vi bostadslösa, skolkande
ungdomar, pensionärer, föräldrar med
barnvagn, arbetarna under lunchrasten. Parkbänken är det offentliga
rummets viloplats och symboliserar
diakonins uppsökande arbete. Här
kan vi sitta och fundera på sakernas
tillstånd en stund tillsammans. Det
handlar om att skapa nätverk med
andra samhällsaktörer i vår närmiljö så

att vi får en riktig bild av hur samhället fungerar. En viktig diakonal
uppgift är att vara brobyggare mellan
kyrkan och samhället. Med det menas
att flödet skall gå åt båda hållen; vi ska
inte enbart erbjuda kyrka till samhället, vi skall också förmedla vad kyrkan
behöver från samhället.

En ”fältarbetare” inom kyrkan har
ingen dörr eller skrivbord att gömma
sig bakom. Man är inte bunden till
någon myndighet, man behöver inte
anteckna något och inte heller rapportera uppgifter till någon. Om vi ser
till Jesus så är han ett föredöme när
det kommer till att vara fältarbetare.
I Bibelns Nya testamente kan vi läsa
många berättelser om hur Jesus går
ut på gator och torg och söker upp
människor i utsatthet.

Kyrkans altare

Ska vi gå vidare? Då går vi fram till altaret i kyrkan. Gudstjänsten är kyrkans
främsta uppdrag och rymmer samtidigt inom sig de tre andra uppdragen
– Undervisning, Diakoni och Mission.
Med Jesus som förebild är det hela
församlingens ansvar att var och en
skall känna sig sedd och välkomnad.
Gudstjänst och diakoni hör ihop, utan
gudstjänst ingen diakoni, utan diakoni
ingen Guds tjänst. Jesus är förebilden.
Han var mycket i templet där han bad,
läste och förkunnade ordet. Och han

var ute ”på fältet” i tjänst för sina medmänniskor. Sedan kunde han ibland
dra sig undan i stillhet. Han förenar
det gudomliga och det mänskliga.
Diakonin vill efterlikna detta.

En mycket viktig sida av gudstjänsten
är delaktighet som ska omfatta alla
åldrar och alla personer. Vi ska hålla
koll på att barnperspektiven finns i
gudstjänsten och inslag med aktivt
delaktiga konfirmander och ungdomar. Andan av välkomnande och
öppenhet måste vara sådan att även
svaghet och utsatthet får plats. Tillgänglighet för personer med rörelsehinder eller hörsel-/synnedsättning är
viktig. Hur gudstjänsten och predikan
utformas har förstås betydelse. Att
kunna tända ljus i en ljusbärare, skriva
förböner och lägga i en låda eller få
personlig förbön i gudstjänsten är andra exempel på gudstjänstens diakoni.
Även gemenskapen efter gudstjänsten
har en diakonal funktion. Vid kyrkkaffet stärker vi ytterligare relationerna
till varandra. Den gamla munkregeln
”Ora et labora – bed och arbeta”, är
aktuell än idag.Gudstjänsten är kraftkällan, som en rastplats inför arbetet
att tjäna medmänniskor.

Det runda bordet

Vi går nu vidare till det runda bordet.
Församlingen har alltid en samtalscirkel eller annan social verksamhet i
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gång. Vi skapar inkluderande möten
där delandet är centralt. I en trygg
miljö möts människor oavsett kön,
klass, religion, etnicitet, ålder, sexuell
läggning, på lika villkor för att dela
sina likheter eller olikheter. Att dela
blir ett sätt att tjäna varandra som

medmänniskor. I det tillitsfulla samtalet kan människor våga ta plats. Samtal berikar alla som deltar, både den
som lyssnar och den som talar. Det
runda bordet blir ett naturligt ställe
att fundera över existentiella frågor.
Ofta tar ideella medarbetare värdefullt
ansvar. Jag tänker att alla kan växa, ta
plats och utvecklas hela livet.

Soffbordet

Vid nästa bord, soffbordet, är livsfrågor och själavård i fokus. Enklast
uttryckt innebär själavård vård om
själen. Själavårdssamtalen äger rum
i kyrkan, i ett samtalsrum, under ett
hembesök, på inbokad promenad eller
på någon institution. Då är man väntad. Det är förberett. Det kan gälla engångssamtal eller en serie av möten. I
samtliga fall gäller tystnadsplikt. Inom
verksamheten är vi tydliga med att vi
inte är där som terapeuter utan arbetar
på själavårdande grund, utifrån en
själavårdande teori. Konsten att lyssna
är huvudnyckeln till det själavårdande
samtalet. Själavårdens mål är att hjälpa
den enskilda människan att ta emot

och bejaka sitt livs gåvor och gränser.
Själavård är öppen för alla oavsett tro
och det är kostnadsfritt. När själavården fungerar som bäst är den en spjutspets inom kyrkans diakoni, öppen
för alla former av nöd och lidande, för
livets komplexitet och motsägelser.
“Bär varandras bördor, så uppfyller ni
Kristi lag.” Galaterbrevet 6:2.

Skrivbordet

Nu förflyttar vi oss till skrivbordet.
Här förbereds mycket av det diakonala arbetet. Skrivbordet symboliserar
diakonins administrativa funktion.
Liksom inom många andra områden
krävs planering, strategi och god framförhållning. Här är platsen för spaning
i samtiden, för att ana framtiden, och
här finns telefon och dator för kommunikation med omvärlden. Skrivbordet kan vara platsen för reflektion,
för att lämna en del och söka förnya
annat. Skrivbordet är platsen för att få
vardagen att fungera och ge utrymme
för det diakonala arbetets utveckling
och mångas delaktighet. Här klurar
vi på hur alla goda idéer och vilja till
engagemang kan tas tillvara. Ibland
bestämmer jag mig för att gå vidare till
talarstolen.

Talarstolen

Talarstolen rymmer ytterligare en dimension. Från bordet, ut, upp och tala!

Våffelcafé Gudagott
NYHET!

Onsdagar på Snarberga, vid Torö k:a

under perioden 24/6–5/8
kl. 14.00–18.45
Välkommen till vårt café på Torö!

Diakoni innebär att tala och agera
P.g.a. coronapandemin kommer vi
emot förtryck och begränsningar av
endast att ha servering utomhus,
människors frihet och trygghet. Att
värna människan och skydda skapelvid bord som är väl utspridda för
sen. Återigen, all diakoni utgår från
att hålla avstånden.
altaret. Ord och handling måste hänga
samman. Vardag och gudstjänst behöver varandra! Jesus följde traditionen från gamla testamentets profeter
och protesterade mot orättvisor som
Ösmo-Torö församling på
härskare och beslutsfattare orsakade
på den tiden.
Youtube
Människan är inte till för lagen utan
För att nå ut till er som p.g.a. corolagen är till för människan. Jesus var
na-pandemin inte kan komma till
inte rädd att gå i närkamp mot orättfärdiga system, samhällsvärderingkyrkan har vi startat en kanal på
ar, praxis och lagar. Glöm inte: För
Youtube. Där finns nu ett par gudsmänniskans skull. Varje människa är
tjänster från Ösmo kyrka som har
helig. Människovärdet är okränkbart.
live-streamats.
Varje människa har rättigheter och
Gå till: youtube.com och sök på
skyldigheter.
Diakoni skall alltid stärka och frigöra
Ösmo-Torö församling.
de egna goda krafterna inom varje
människa, visa på vars och ens egenmakt. Och ingen människa ska känna
Digital ukulelekurs!
sig förminskad för att diakonin visar
musklerna.
På sommaren brukar vi

ha ukulelekurs - i år kör
vi den digitalt via
Youtube! Kolla på:
Jag har hämtat inspiration och uttryck från www.osmotoro.se
Johan Demarkesse, diakoniassistent i
Ösmo-Torö församling

den mycket läsvärda boken ”Diakonins sju
bord” av Sanna och Hans-Erik Lindström.
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Ami & Katarina

Aktuellt på kyrkogården

Torö kyrkogård

På kyrkogården är det full fart. Gräset
växer, ogräset frodas och blommorna
blommar. Vi har planterat penséer, sopat
grus och städat i minneslunden. Under
den tidiga våren fick vi hjälp med att bygga en ny gärdesgård upp till minneslunden. Den blev verkligen fin! Duktiga
och tåliga hantverkare byggde den på tre
dagar i snö och snålblåst.
Har ni haft vägarna förbi kyrkbacken i
Ösmo kanske ni har sett att det byggts
ställningar runt kyrkan. Den ska under
vår och sommar få ny, fin puts och taket
ska tjäras. Även klockstapeln ska tjäras in.

den vid Torö kyrka samt Lotskyrkogården som ligger ännu längre ut på Torö,
vid Ankarudden. På den senare har vi
under våren hittat och tagit fram en stenläggning som fanns under det stora ankare som pryder platsen. Gräs och mossa
växer fort och gömmer lätt små skatter.
För något år sedan ”hittade” vi en vacker
skiffergång på den nyare delen av Ösmo
kyrkogård. Vad dyker upp härnäst?
Vi vill än en gång påminna er om att ta
hem era ljuslyktor. De förvaras i väntan
på sina ägare på en vagn vid kyrkogårdsexpeditionen. Tänk också på att inte
sätta ut prydnadssaker av glas och andra
sköra material då dessa lätt går sönder vid
gräsklippning och trimning och då utgör
en olycksrisk för djur och människor.
Glad sommar!!

Therése Bender Berg,
kyrkogårdsvaktmästare

Gudstjänst påLandsort
Sön 16/8 kl. 11 i kapellet

Harald Persson

Lotskyrkogården

I skrivande stund finns
inga uppgifter om sommarens båttider. Titta på
Waxholmsbolagets hemsida och i vår annonsering senare i sommar!

När vi skriver här hamnar fokus ofta på
Ösmo kyrkogård men som ni vet ansvarar församlingen för två kyrkogårdar till:
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Sommarkonserter
i Torö kyrka
Ons 24/6 kl. 19

The Spratt Trio–2 flöjter och piano
Åsa och Klara Spratt Marcusson, flöjt
Kirsten Spratt, piano

Ons 8/7 kl. 19

Fåglarnas trädgård

Kinga Práda Sagvik, flöjt
Barna Both, piano

Ons 22/7 kl. 19

Orgel och trumpet i skön blandning
Teodor Lontos, trumpet
Hanna Drakengren, orgel
Ons 5/8 kl. 19.00

Tvåsamhet...

Ritva Lindfors, sopran
Katarina Rudérus, mezzosopran
Inese Klotina, piano ?
Med anledning av coronapandemin
har vi inte möjlighet att ta in mer
än 30 personer i publiken vid varje
konsert – först till kvarn! Konserterna kommer även att livestreamas på
vår youtubekanal! Ha koll på vår
hemsida där den mest aktuella
informationen kommer att finnas
och där vi meddelar ev. ändringar
som kan uppstå!
www.osmotoro.se

Vägkyrka i Ösmo 27/6–2/8

Under denna period är vår ”Vägkyrka” öppen varje dag kl. 12–17, och
då händer det mycket saker!
Varje dag:
• Våffelcafé i Sockenstugan
• Utställning i Sockenstugan av föreningen ”Konst & hantverk” (en
trappa upp)
• Utställning i kyrkan – lär dig mer om målaren Albertus Pictor
• Guidning i kyrkan – vardag och helg finns kunniga guider på plats
• Tipspromenad – för vuxna och barn. Nya frågor varje vecka. Start
vid Sockenstugan.
Historisk vandring
Gå vår historiska vandring på kyrkbacken. Information om olika platser
och hus finns på skyltar. Starta vid Klockstapeln.
Onsdagar & torsdagar:
14–ca 14.15 ”Toner & tankar”, vid Sockenstugan
Onsdagar:
14.15–15.00: ”Ställ prällen mot väggen” – fråga våra präster om vad du vill.
Fredagar
17.15 Vesper i kyrkan
Sommarkvällar kl. 19
Ons 1/7
Allsång i Ösmo kyrka med Susanne & Johan
Ons 15/7
”Hur vet vi vad som skrevs?” En titt i bibelforskarnas
		
verktygslåda. Föredrag av Peter Mourath
Ons 29/7
Konsert med Svenska psalmjazztrion
OBS! I år blir det ingen våffelservering på onsdagskvällar.

Det pågår saker...
I coronans fotspår ställs en del verksamheter
om för att kunna genomföras på ett säkert
sätt. Annat ställs in eller skjuts på framtiden.
Men för den skull är vi inte overksamma
utan jobbar på med lite av varje, här är ett
axplock:

”Äntligen Måndag”

Hela vårens program är framflyttat.
Vi längtar efter att komma igång igen!
Och vi ber om och planerar för en höst
med såväl fysisk som social närhet.
Under tiden får alla gärna fundera på
förslag på innehåll till kommande måndagar! Vill du berätta, läsa, sjunga eller
dansa med och för oss?
Om du känner att du behöver någon att
prata med så hör av dig via diakoniassistent Johan som nås på
tel 08-520 382 82.

Med anledning av coronapandemin kommer vi i år att:
Sprida ut borden så att vi håller avstånden. Begränsat antal
sittplatser inomhus, och fler platser ute
• Se till att det inte blir trängsel inomhus vid t.ex. toalettbesök
• Se till att det finns möjlighet att tvätta och sprita händerna
• Vid evenemang i kyrkan får vi vara max 50 personer.
•

Vi utgår från de rekommendationer som gäller i skrivande stund. Om
Folkhälsomyndigheten ändrar sina råd och regler kan vi komma att
behöva ändra vår verksamhet. Titta alltid på vår hemsida för att ha
den mest korrrekta informationen!
www.osmotoro.se
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Bild från ”Äntligen måndag”.
Kent Skafvenstedt sjunger för oss!

Vi har fått två tavlor!

Ösmo kyrka renoveras

En tavla är en gåva
från Tallbackaskolans
grundsärskola. De har
gjort den själva av små
mosaikpappersbitar, en
teknik de lärt sig av sitt
samarbete med träningsskolor i Japan.

För åtta år sedan genomgick Ösmo kyrka en omfattande inre renovering. Nu är det dags att putsa om
ytterfasaden och tjära kyrktaket. Arbetet förväntas
vara klart efter sommaren.

Den andra tavlan är målad av Elin Asplund, och
den ställdes ut i kyrkan i
december förra året då vi
hade en temagudstjänst
kring Maria, Jesu mor.
Stort TACK!

Noter sorteras!

Stolar målas

Körledarna har fått tid
över nu när körernas
repetitioner är skjutna
på framtiden. Tiden tas
tillvara genom att göra
en genomgång av och
sortera i körernas notbibliotek – ett arbete som
är svårt att hinna med
annars! Kanhända gör vi
något fynd! Vi letar också repertoar av kvinnor
att framföra 2021 som
vi utsett till ”kvinnornas
år”, mer om det i kommande blad!

Församlingen har köpt
in nya stolar som ska stå
i kyrkan på körläktaren.
Dessa stolar håller några
frivilliga på att måla
just nu, så att färgen ska
matcha den röda nyans
som finns på flera ställen
i kyrkan. Arbetet beräknas vara klart framåt
höstkanten.
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Guds rika välsignelse!

Lördag 5 september

I år är det stiftsfest - men inte som vanligt!
Mer info kommer på vår hemsida
– håll utkik!

Sommarkör

Har du körabstinens?
Välkommen på sommarkör!
Vi ses för att repetera torsdag 16/7 kl
15-17 i församlingshemmet i Ösmo
eller ute. Vi sjunger sedan i högmässan
söndag 19 juli.
Anmäl dig till Unni Eriksdotter

(kontaktuppgifter finns på sista sidan)

Kom till mig, alla ni som
är tyngda av bördor; jag
skall skänka er vila.
Matt 11:28

Dagarna är sig inte lika, vardagen är inte som den brukar vara.
Vi har alla på olika sätt blivit tvungna att begränsa hur vi lever
våra liv. Mycket har hänt på kort tid.
Vi tänker på dig och vi finns här för dig trots att vi inte kan
träffas som vi är vana vid. Våra olika grupper och verksamheter
i kyrkan har fått ställa om och hitta nya former för att erbjuda
gemenskap och mötesplatser.
I besvärliga tider upptäcker vi hur viktigt det är att hjälpa varandra, att kunna stötta en vän eller granne som av olika anledningar behöver extra omsorg. Det finns många goda exempel på
medmänsklighet och omtanke i vårt samhälle. Vi kan alla vara
delaktiga i att bryta ensamhet genom att ringa en annan människa
och på så sätt sprida ljusglimtar i varandras liv.
Vi önskar att solens strålar lyser där du är, och att det mitt i det
som kan kännas besvärligt och begränsande ändå finns tid och
dagar som är ljusa och hoppfulla.
”Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det”
Johannes evangelium 1:5

Trots allt kan man bli orolig och ensam med sina tankar och
funderingar. Om du känner att du behöver någon att tala med så
tveka inte att ringa oss. Ibland kan det vara gott att bara få lufta
sina bekymmer eller glädjeämnen för någon annan.
Guds rika välsignelse önskar vi dig!
Lars, Therese, Jimmy, Annica, Hillevi, Ami, Anki, Lisa, Barna,
Katarina, Unni, Nina, Johan, Allan och Peter.
Ösmo-Torö församling: 08-520 300 11
Diakoniassistent Johan Demarkesse: 08-520 382 82
Komminister Allan Willny: 08-520 309 02
Kyrkoherde Peter Mourath: 08-520 389 24
Övriga möjligheter att få tala med någon:
Jourhavande präst: 112 telefonjour varje natt kl 17.00 – 08.00
Chat: Alla dagar i veckan kl 20.00–24.00:
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
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Välkommen till oss!
I skrivande stund ligger mycket av vår
verksamhet nere p.g.a. av coronaviruset. Vi hoppas dock att vi till hösten kan starta upp som vanligt igen.
Aktuell information hittar du alltid
på vår hemsida: www.osmotoro.se
Gudstjänst
Varje söndag firar vi högmässa i Ösmo kyrka
kl. 11. På Torö firar vi gudstjänst cirka en
gång i månaden, och ibland i andra former. Se vår hemsida för aktuell info!
Internationella gruppen
är några eldsjälar i alla åldrar som träffas
ett par gånger per termin och planerar
och genomför aktiviteter för att samla in
pengar till ett projekt i Rumänien och ett
i Tanzania.Vill du hjälpa oss? Kontakta
Johan Demarkesse.
Just as you are
Torsdagar kl. 18–21 i Sockenstugan för
ungdomar 14 år och uppåt. För info kontakta Allan Willny eller Nina Åkerlind.
Start 12/9.
Katekumenatet
En samtalsgrupp för vuxna. I katekumenatet låter vi vår egen erfarenhet möta
andras med den kristna berättelsen som
bakgrund och inspiration. Mer info får du
av Peter Mourath.
Konfirmationsläsning
Vi träffas en helg i månaden uder terminen och avslutar med ett tiodagars läger på
Stjärnholm under sommarlovet.
Start i september. Kontakta Nina eller
Allan för mer information.
Kyrkstunden
Onsdagar kl. 9.30-11.30 för barn 0-5 år
med förälder/vuxen. Sångstund, lek och

fika. Mer info får du av Ami Ullman eller
Nina Åkerlind. Start 11/9.
Körer
Vox Nova – årskurs 2–3: tis 15–15.30,
Vox Stella – årskurs 4 och uppåt: tis 15.45–
16.30. Anmälan till Katarina Rudérus eller
Unni Eriksdotter.
Kyrkokören – körsång för vuxna. Torsdagar
kl. 19. För info kontakta Unni Eriksdotter.
ÖsMotetten – vår projektkör inför 2021
för körvana och notläsande körsångare. Vi
har plats för en bas och två tenorer. Provsjungning tillämpas.
Orgelmusik
En tisdag i månaden kl. 09.15 – 09.45 i
Ösmo kyrka. Fika i församlingshemmet.
Start 1/9.
Retreat
Helgen 23–25 oktober har du möjlighet att
åka med på en retreat som församlingen
ordnar. Anmälan till Peter Mourath senast
13/9.
Snickerboa
Måndagar kl. 10. Start 14/9.
Stickkontakt
Varje onsdag kl. 17–20 i Sockenstugan.
Info får du av Johan Demarkesse.
Syföreningen
träffas i församlingshemmet en måndag i
månaden kl. 13.00. För info kontakta Anita
Lundin tel: 070-332 36 18
Tisdagsgruppen
Barn från årskurs 2 träffas i församlingshemmet från 13.30–16.30. Vi pysslar,
pratar och äter mellanmål. Barnens nyfikenhet och intressen får fylla verksamheten. Kan kombineras med att sjunga i
någon av barnkörerna. Mer info får du av
Nina Åkerlind.
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Torsdagslunch
En torsdag i månaden i församlingshemmet, Ösmo. Kl. 11.30 musik/föredrag/
allsång. Kl. 12.00 Lunch, kaffe och kaka. Vi
avslutar kl. 13. Kostnad för lunchen: 50 kr.
Start 17/9.
Träff för daglediga
En tisdag i månaden. Start med middagsbön i Torö kyrka kl. 13.00. Därefter
fika och trevlig samvaro fram till 15.00 i
Snarberga, Torö. Start 8/9.
Ukulelegruppen
Vi är några stycken som träffas sporadiskt och medverkar i olika sammanhang lite då och då. Anmäl intresse till
Ami Ullman.
Äntligen måndag
Måndagar kl. 11–15 i Sockenstugan.
Inled veckan mjukt i mysig miljö. Läs en
tidning, fika, ät en enkel lunch och ”bara
var”. Start 14/9.
Kontakta oss:
Tel: 08-520 300 11.
Fler telefonnummer och e-postadresser hittar du på nästa sida eller på vår
hemsida:
www.osmotoro.se
Vi finns även på facebook och Youtube!
Ny hemsida – samma adress!
Inför sommaren har vi gjort om vår
hemsida – vi hoppas att du ska gilla den!
Vår förhoppning är att den ska vara mer
överskådlig, ha mer information, och att det
ska vara lättare att söka efter det man letar
efter. Kom gärna med synpunkter till:
katarina.ruderus@svenskakyrkan.se

Vem är du?

Kontakta oss
Pastorsexpeditionen
Kyrkvägen 31, 148 31 Ösmo
Besöks- och telefontid:
tis, ons 10–12, tors 13–15

Du kan prova att ringa även andra
tider – vi svarar om vi är på plats!

Husmor
Ami Ullman
Tel: 08-520 273 66
SMS: 076-776 20 08
Assisterande husmor/vaktmästare
Anki Holmsten
Tel: 073-804 80 05

Kyrkogårds- och fastighetschef
Tel: 08-520 300 11
Lars Faaren
Fax: 08-520 389 05
Tel: 08-520 306 76
osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se SMS: 070-262 24 45
Lokalbokning 08-520 300 11

Jag heter Hillevi Nisser. Jag bor i Botkyrka i ett
radhus tillsammans med min make Pelle.
Vad gör du i församlingen?
Jag jobbar som kyrkokamrer sedan
november månad förra året.
Vad innebär det?
Jag sköter löpande bokföring, månadsavstämningar samt bokslut. Jag ser till att alla
får sina löner utbetalda i rätt tid samt att
arbetsgivaravgiften inbetalas i rätt tid till
Skatteverket.
Det finns en del statistik till SCB som måste
göras, det är min uppgift, liksom deklaration och budget.
Jag är också sekreterare vid de förtroendevaldas sammanträden där jag skriver
protokoll, och så ser jag till att kallelser till
mötena sker i rätt tid.
Jag har också hand om lite praktiskt som
t.ex. inköp av den nya kopieringsmaskinen,
nya skrivbord till de nyligen renoverade
arbetsrummen, hantering av telefoni och
datorer. Ibland svarar jag i telefonen när det
är telefontid.
Vad gör du på fritiden?
Jag tycker om att läsa, framför allt Bibeln
som ger tröst och förmaning i vardagslivet. Ett favoritställe är Joh 3:16 – det säger
mycket om Guds kärlek till oss!

Kyrkoherde
Peter Mourath
Tel: 08-520 389 24
SMS: 076-776 15 72
Komminister
Allan Willny
Tel: 08-520 309 02
SMS: 070-378 84 92
Diakoniassistent
Johan Demarkesse
Tel: 08-520 382 82
Församlingspedagog
Nina Åkerlind
Tel: 08-520 309 82
Kyrkomusiker/information
Katarina Rudérus
Tel: 08-520 382 81
SMS: 076-776 15 73
Kyrkomusiker
Barna Both
Tel: 08-520 385 18
SMS: 076-776 15 74
Kyrkomusiker
Unni Eriksdotter
Tel: 08-520 309 24
SMS: 076-101 26 74
Kyrkvaktmästare
Lisa Permér
Tel: 08-520 309 49
SMS: 070-284 21 68
Kyrkokamrer
Hillevi Nisser
Tel: 08-520 307 02
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Kyrko-/kyrkogårdsvaktmästare
Therése Bender Berg
Tel: 08-520 273 69
SMS: 070-229 11 67
Ekonomiassistent
Annica Kilegård Brissman
Tel: 08-520 305 02
SMS: 076-776 15 75
Kyrkogårdsexpeditionen
Tel: 08-520 306 76
Kyrkorådets ordförande
Susanne Stjärnkvist
Tel: 070-683 88 25
Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Söderström
Tel: 08-520 313 38
Begravningsombud
Camilla Elmius
Tel: 073-616 73 09
Besök oss på vår hemsida:
www.osmotoro.se
Där hittar du också våra
e-postadresser!
plusgiro 10 11 55-0
bankgiro 5662-7912
Swish internationella gruppen:
123 350 2556
Swish servering:
123 327 5187
Swish kollekt:
123 157 5273
Vi samarbetar med

