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När kameran zoomar ut

Ett filmtekniskt grepp har alltid fascinerat mig.
En scen, ofta inledningsscenen i en film, börjar med att kameran fokuserar ett litet område, t.ex. ett sädesfält. Kanske finns en människa med på
duken, kanske inte.
Så zoomar plötsligt kameran ut och avslöjar en omgivning som är dramatiskt annorlunda än vad man som åskådare förväntat sig. Kanske visar sig det vajande sädesfältet ligga inbäddat i polarisen? Kanske är den
lilla åkerfläck där ett barn leker del av ett gigantiskt mönster på jordytan
som kan ses bara från hög höjd?
Tanken att vi som människor är infogade i
ett större sammanhang som vi inte är medvetna om, är ett återkommande tema i såväl
filmer som litteratur. Det är en fascinerande
tanke. Ibland vacker, ibland skrämmande.
Så är det också med den kristna julen.
Mitt bland allt det invanda, det trygga och
årligen återkommande, kan det hända att
kameran plötsligt zoomar ut. Kanske får vi upp ögonen för att det där
som vi firar som gammalt och invant egentligen handlar om det fullständigt oväntade?

utges av Ösmo-Torö församling.

Men säkert är det inte. För vi har haft nycklarna länge utan att förstå.

Ansvarig utgivare:
Peter Mourath
Kyrkbladet utkommer 4 ggr/år.

”Ordet blev kött”, skriver evangelisten Johannes och vi reagerar väl inte
nämnvärt.

Adress:
Pastorsexp. Kyrkvägen 31
148 31 Ösmo.

”Gud av evighet har blivit människa i tiden”, säger teologerna och vi
förstår litet bättre men blir väl inte särskilt upphetsade för det.
”Det handlar om Guds födelse i människan”, säger mystikerna och vi
placerar dem på hyllan för religiösa grubblerier.

Redaktör/layout:
Katarina Rudérus

Men om julen verkligen handlar om att du får en annan under skinnet?
Om hemligheten med julen är Guds födelse i dig?

08-520 382 81

Går det ens att tänka tanken? Är det science fiction eller kan det vara
verklighet?

katarina.ruderus@svenskakyrkan.se

Tryck:
Mix Grafiska, Nynäshamn
Upplaga 3500
Hemsida: www.osmotoro.se

Det är som med julgröten. Man kan äta den många jular, men man vet
inte när man skall hitta mandeln. Det går inte att förutsäga när kameran
skall zooma ut.
Peter Mourath, kyrkoherde
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Kalender
November

Ons 18/11
9.30 Kyrkstunden i Ösmo kyrka
17-20 Stickkontakt
Lör 21/11
16 Konsert i Ösmo kyrka
P.g.a. corona: max antal besökare 50.
Sön 22/11
10 Pilgrim Ösmo
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Mån 23/11
11-14 Äntligen måndag, Snickeboa
Tis 24/11
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka
Ons 25/11
9.30 Kyrkstunden i Ösmo kyrkaÖsmo.
17-19 Stickkontakt
Lör 28/11
18 Helgsmålsbön i folkton, Ösmo kyrka
P.g.a. corona: max antal besökare 50.
Sön 29/11
Första advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Ensemble ur Kyrkokören
P.g.a. corona: max antal besökare 50.
15 Högmässa i Torö kyrka, Willny
P.g.a. corona: max antal besökare 35.
Mån 30/11
10-14 Snickerboa
11-13 Äntligen måndag i Ösmo kyrka

December

Tis 1/12
13 Middagsbön och träff för daglediga i
Torö kyrka
Ons 2/12
9.30 Kyrkstunden i Ösmo kyrka
17-19 Stickkontakt
Tors 3/12
08 Mässa i Ösmo kyrka
Fre 4/12
17.15 Vesper (bönegudstjänst) i Ösmo kyrka
Sön 6/12
Andra advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath

Mån 7/12
10-14 Snickerboa
11-13 Äntligen måndag i Ösmo kyrka
– terminsavslutning!
13 Syföreningen träffas i församlingshemmet
Ons 9/12
9.30 9.30 Kyrkstunden i Ösmo kyrka
– terminavslutning.
17-19 Stickkontakt
Tors 10/12
11.30 Jultallrik, församlingshemmet, Ösmo.
Max antal besökare: 18 – så att vi kan
hålla avstånden!
Lör 12/12
Julkonsert i Ösmo kyrka, Se annons s. 6.
P.g.a. corona: max antal besökare 50.
Sön 13/12
Tredje advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
14 Andakt på Tallåsen
Ons 16/12
17-19 Stickkontakt – terminsavslutning!
Lör 19/12
Konsert med Mariamusik, se sid 6.
P.g.a. corona: max antal besökare 50.
Sön 20/12
Fjärde advent
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Tors 24/12
Julafton
11 Samling kring krubban i Ösmo kyrka,
Willny
OBS! Ingen samling kring krubban i Torö
kyrka i år.
Fre 25/12
Juldagen
06.00 Julotta i Ösmo kyrka, Ensemble ur
Kyrkokören, Mourath
P.g.a. corona: max antal besökare 50.
08.00 Julotta i Torö kyrka, Willny
Ritva Lindfors, sång
P.g.a. corona: max antal besökare 35.
Lör 26/12
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Sön 27/12
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Tors 31/12
Nyårsafton
16.00 Nyårsbön i Torö kyrka, Mourath
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Januari

Fre 1/1		
Nyårsdagen
16.00 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Sön 3/1		
Sön efter nyår
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Ons 6/1		
Trettondedag jul
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Sön 10/1
Första eft trettondedagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Tis 12/1
13 Middagsbön och träff för daglediga i
Torö kyrka
Sön 17/1
Andra eft trettondedagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Mån 18/1
11–13 Äntligen måndag i Ösmo kyrka
Tis 19/1
9.15 Orgelmusik i Ösmo kyrka,
fika i församlingshemmet
Ons 20/1
9.30 Kyrkstunden i Ösmo kyrka
17 Stickkontakt
Sön 24/1		
Tredje eft trettondedagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Mourath
Sön 31/1		
Fjärde eft trettondedagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Med 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 annonser och
predikoturer i Nynäshamnsposten
inte är helt tillförlitliga. Besök vår
hemsida för att få den senaste informationen! www.osmotoro.se

Till Beethovens minne
Lör 21/11 kl. 16 i Ösmo kyrka

Ludwig van Beethovens Gellertsånger op.
48 utgör ryggraden i konserten.
Katarina Rudérus, sopran, Barna Both, piano
Peter Mourath, textläsning

Barn och unga
Jag heter Nina Åkerlind och sedan
drygt tre år tillbaka arbetar jag som
församlingspedagog i Ösmo-Torö
församling. Jag tänkte berätta lite om
våra barn- och ungdomsverksamheter.
Vi har öppen förskola, minior- och
juniorgrupp, barnkörer, skolbesök,
konfirmander, ungdomsgrupp och
ledarskola som jag berättar lite mer
om nedan.
Vi vill vara en del av barns och ungas
vardag genom att erbjuda och utveckla
gruppverksamhet för olika åldersgrupper. Där vill vi undervisa, väcka tankar
och skapa ett klimat för mänskligt och
andligt växande. Om vi vill att kristen
tro ska få en betydelse i unga människors liv så måste vi förkunna en tro
som låter sig förenas med barn- och
ungdomars vanliga liv i alla dess variationer och som kan hjälpa barn och
unga att hantera sina liv och stärka
deras livsmod.

för alla sinnen – sjung, se, smaka och
lukta. Efteråt grillar vi korv utanför
Sockenstugan.

Tisdagsgruppen

Tisdagsgruppen är en ”fritidsverksamhet” som vänder sig till barn i åldern
8 år och uppåt Vi har öppet tisdagar
lovfria veckor i församlingshemmet
kl 13.30-16.30. Vi äter mellanmål,
samtalar och pysslar.
Under tisdagsgruppen finns det möjlighet för de som vill att delta i våra
barnkörer Vox Nova och Vox Stella.
Vox Nova är för barn i årskurs 2-3 och
Vox Stella är för årskurs 4 och uppåt.

Ungdomsgruppen – Just As You Are
Gruppen är för dig från årskurs 8 och
uppåt, vi träffas lovfria torsdagar mellan kl. 18 och 21 i Sockenstugan. Vi
har ett väldigt skiftande program som
”pratkvällar”, lekkvällar, matlagning,
och bakning (bl.a. tårtbakartävling,
skulpturtävling) m.m. Någon kväll
varje termin brukar vi åka och bowla
eller hyra simhallen. En resa till Bodaborg med konfirmandgruppen brukar
det bli varje år på höstlovet.
Församlingen brukar även ordna
en resa till Taize, ett munkkloster,
i Frankrike, varje sommar för ungdomsgruppen.

Till tisdagsgrupp och kör behöver du
anmäla ditt barn.

”En kristen livssyn konstaterar att
livet inte är fullkomligt, men till sin
yttersta natur ändå gott”.

Konfirmation

Citat ur ”Livsmod - om teologi, barn
och unga” /Svenska kyrkan

Kyrkstunden

Kyrkstunden är en verksamhet där du
som har barn i åldern 0 – 5 år kan ta
med ditt barn och komma och delta
i lek, sång och fika i Sockenstugan.
Vi träffas på onsdagar lovfria veckor
9.30-11.30. En gång per termin har vi
Musiklek i kyrkan med en upplevelse

gonavandring för klass 5 i samband
med allhelgonahelgen

Skolbesök i kyrkan - Religionsfrihet

är också rätt till religion.
Vi bjuder in klass 1 och 3 från skolorna inom församlingen till en dramatisering av bibelberättelser i samband
med jul och påsk. Vi har en allhel-
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Vi bjuder i september in alla ungdomar
som bor i församlingen till konfirmation
under det år de fyller 15.
Konfirmandgruppen samlas två gånger
i månaden, en gång lektion och en gång
mässa under läsåret, och åker sedan på ett
tiodagars sommarläger på slottet Stjärnholm utanför Nyköping. Själva konfirmationen äger rum i Ösmo kyrka efter lägret.
Under höstlovet brukar konfirmander och
ungdomsgrupp åka till Bodaborg tillsammans.
Vi brukar också bjuda in konfirmand-

föräldrar till ett kortare läger på
Stjärnholm.

Ungdomsledare

Unga ledare är otroligt viktiga i församlingen, inte minst för att avståndet
mellan deras erfarenhet och t.ex. konfirmandernas erfarenheter är kortare
än avståndet mellan pedagogens och
prästens erfarenhet av att vara ung. Vi
har ett fantastiskt ungdomsledargäng
i församlingen som är med dels i ungdomsgruppen men även på konfirmationslägret. Det är en stor styrka i
konfirmand- och ungdomsarbetet om
det finns unga ledare som kan vara
mentorer och förebilder för de yngre.
Vi har utbildning till ungdomsledare
på hemmaplan men även en diplomerad utbildning via Strängnäs stift.
Ungdomsledare kan man bli efter
konfirmationen.

Under covid-19 tiden anpassar vi våra
verksamheter efter folkhälsomyndighetens rekommendationer så en hel
del verksamhet sker just nu ute och
under andra former. Titta på vår
hemsida www.osmotoro.se för aktuell
information eller hör av dig till mig!
Jag har världens mest spännande jobb
och är så otroligt tacksam för att jag
får ta del av barnen och ungdomarnas
livsresa!
Nina Åkerlind, pedagog

Svenska kyrkan, församlingen
och barnkonventionen

Barnkonventionen är FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter riktad till
och om barn. Den blev svensk lag 1
januari 2020.
Barnkonventionen ger möjlighet till
ett delat språk och gemensamt verktyg
för de politiska partier, myndigheter,
barnrättsorganisationer och andra
ideella organisationer som har barnets
bästa för ögonen. Barnkonventionen
är en mötesplats för alla som vill arbeta för barnets sak.
Alla barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till fysisk, psykisk, social
och andlig utveckling. Svenska kyrkan
vill vara ett stöd i den på många
sätt utmanande uppgiften att bidra
till barnets utveckling och lärande.
Kyrkan vill göra det möjligt för barnet
att få del av en andlig miljö präglad
av livsmod, där barnet kan växa och
utvecklas. Du kan läsa mer om barnkonventionen på:
svenskakyrkan.se/barnkonventionen

Kyrkoordningen, Svenska kyrkans eget
regelverk, anger att barnet har en särställning i kristen tro. Det betyder att
barnets erfarenheter, behov, lär- och
utvecklingsprocesser ska beaktas när
församlingen planerar och utför det
som är församlingens grundläggande
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uppgift; att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och
mission
För oss som församling innebär det
bl.a. att vi ska göra en barnkonsekvensanalys när vi beslutar saker, t.ex. nya
verksamheter eller verksamheter som
tas bort. Det gäller både de förtroendevalda och oss anställda.
Barnkonsekvensanalys handlar om
att som en del i förberedandet av ett
beslut göra en förhandsbedömning
om vilka konsekvenser som uppstår
för barnet om det beslutas på det ena
eller andra sättet. Men det är inte
möjligt att göra om man inte samtidigt
har tänkt över barnets perspektiv och
vår barnsyn.

Olika barnperspektiv

Barnets perspektiv är reserverat för
barnet självt. Barnets perspektiv är
barnets egen berättelse och förståelse
av sin situation. Det är bara barnet
som kan ha barnets perspektiv.
Barnrättsperspektiv handlar om de
rättigheter som barnet har i enlighet
med lagstiftning, regler och konventioner. Barnet måste få möjlighet att
säga sin mening och få den respekterad Tillräckliga resurser behöver avsättas för att främja barnets rättigheter.
Det är alltid vi vuxna som ska se till
att barnrättsperspektivet efterlevs. Vi
ska också se till att barn och vuxna har
god kunskap om barnets rättigheter
Barnperspektiv. Svenska kyrkan har i
kyrkoordningen angett att barnet har
en särställning i kristen tro och att
barnet därför behöver uppmärksammas särskilt i svenska kyrkans verksamheter. Detta förutsätter en förmåga

att anlägga ett barnperspektiv och att vi
vuxna använder våra egna erfarenheter
till detta.

Andra viktiga aspekter

Två andra väldigt viktiga saker är också
1. Vår barnsyn, att vi ser våra barn och
ungdomar som rättighetsbärare, inte
som föremål för välvilliga handlingar.
Att vi inser att varje barn vi möter tillför
oss något nytt som vi går miste om, om
vi inte lyssnar noga på vad de har att
säga.
2. Barns egenmakt. Alla har ett ansvar
i att barn och ungdomar får kunskap
om sina rättigheter och möjlighet att
reflektera över vad de innebär liksom
sambandet mellan rättigheter och ansvar. De måste få känna sig fullt respekterade som medmänniskor med bevarad
integritet.

Det är allas vårt ansvar att fortsätta
förmedla en av våra första barnrättsaktivisters budskap, han hette Jesus från
Nasaret. Markusevangeliet 10:13-16
Man bar fram små barn till Jesus för att
han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det,
blev han upprörd och sade till dem: ”Låt
barnen komma hit till mig och hindra
dem inte, Guds rike tillhör sådana som
de. Jag säger er sanningen: Den som inte
tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog upp dem
i famnen och lade händerna på dem och
välsignade dem.

Helgsmålsbön i folkton
Ösmo kyrka lör 28/11 kl. 18

Första advent

Damensemble
ur Kyrkokören
NN, fiol
Unni Eriksdotter, dirigent

Sön 29/11
11 Högmässa i Ösmo kyrka,
Ensemble ur Kyrkokören, Willny
15 Högmässa i Torö kyrka, Willny

Kvinnornas år 2021!
2021 är det 100 år sedan kvinnor
i Sverige fick rösta i allmänna val.
Med anledning av detta vill vi under hela året lyfta fram kvinnor på
olika sätt: kvinnor i bibeln, lokala
kvinnor, och inte minst, kvinnorna
som skrivit och skriver musik!
Vår målsättning är att bara framföra
musik skriven av kvinnor under
hela året! Det gäller såväl gudstjänster som konserter och andra
sammanhang! Alla våra körer
kommer bara att sjunga musik av
kvinnor.
Vi har för detta ändamål också skapat en ny projektkör (ÖsMotetten),
vars uppgift bl.a. är att göra ett par
konserter under året.
Till denna kör söker vi nu ytterligare:
2 basar, 3 tenorer och 3 altar.
Vi tillämpar provsjungning!
Hör av dig för mer information till:
unni.eriksdotter@svenskakyrkan.se
katarina.ruderus@svenskakyrkan.se
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Julkonsert

Ösmo kyrka lör 12/12 kl. 16.00

Ensemble ur
Kyrkokören

kontrabas, flöjt, piano
Unni Eriksdotter &
Katarina Rudérus, körledare

Mariakonsert
Ösmo Lör 19/12 kl. 16.00
Musik av bl.a.:

Alice Tegnér, Maria löfberg,
Agneta Sköld, Kristina Vasiliauskaite,
Unni Eriksdotter, Katarina Rudérus
och Kassia.

ÖsMotetten

Markus Eriksson Junby, cello/gamba
Unni Eriksdotter &
Katarina Rudérus, körledare

P.g.a. corona

I år blir det ingen samling vid krubban i Torö kyrka!
Samlingen kring krubban är omtyckt och välbesökt, så välbesökt att vi
bedömer att vi inte kan genomföra den i år efterstom vi troligen inte
kommer att kunna hålla säkert avstånd till varandra i dessa coronatider.
För alla våra gudstjänster och konserter gäller att vi måste kunna hålla
Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller avstånd. Det
innebär att antalet besökare är begränsat, och vi kan komma att behöva
neka tillträde. Vi hoppas på din förståelse för detta!
Rekommendationer och verksamhet kan komma att ändras, så håll dig
uppdaterad genom att läsa aktuell info på vår hemsida:
www.osmotoro.se
VILL DU VETA EN HEMLIGHET?
Kristen tro kan vara ganska häftigt. Att vara med om Kyrkans konfirmation
är att få reda på en del hemligheter. Inte för att vi har gömt något för andra,
utan för att Du kan hitta mycket inom dig själv som du inte visste om att det
fanns. Typ.
Det här är en inbjudan som går till alla i Ösmo-Torö församling som är födda
2006 eller tidigare. Vi kommer att träffas ungefär en helg i månaden. När sedan
sommaren kommer åker vi till Stiftsgården Stjärnholm på ett tio dagar långt
läger som startar den 29 juni (tisdagen efter midsommarhelgen). Konfirmationsgudstjänsten blir hemma i Ösmo den 10 juli.
Församlingen bjuder på alltihop. Du behöver inte vara troende för att komma
med, och tror du inte efter lägret vet du i alla fall vad du tackar nej till. Men en
del av hemligheten är att tron är något som lever även när den inte märks…
Skulle du inte vara döpt ordnar vi det också under året.
Vi vill gärna träffa dig och din vårdnadshavare lördagen den 10 oktober kl
9.30 utanför Församlingshemmet mittemot kyrkan, efter det så stannar du kvar
på första träffen kl 10-12. Anmäl dig till Allan eller Nina. Det går höra av sig
via mail, SMS eller telefon. Hoppas vi ses!
Allan Willny & Nina Åkerlind
Och alla de andra ledarna….
allan.willny@svenskakyrkan.se
070-378 84 92
nina.akerlind@svenskakyrkan.se
076-776 15 71

Jul- och nyårshelgerna

Tors 24/12 Julafton
11 Samling kring krubban i Ösmo
kyrka, Willny
OBS! Ingen samling kring krubban
på Torö i år, p.g.a. coronapandemin.
Fre 25/12 Juldagen
06.00 Julotta i Ösmo kyrka,
Ensemble ur Kyrkokören, Mourath
08.00 Julotta i Torö kyrka, Willny
Ritva Lindfors, sång
Lör 26/12 Annandag jul
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Sön 27/12 Söndagen efter jul
11 Högmässa i Ösmo kyrka, Willny
Tors 31/12 Nyårsafton
16.00 Nyårsbön i Torö kyrka
Fre 1/1 Nyårsdagen
11 Högmässa i Ösmo kyrka

Dårarnas fest?

P.g.a. coronapandemin vet vi i
nuläget inte om vi kan ordna
”Dårarnas fest” i februari.
Vi återkommer med info
längre fram!
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Aktuellt på kyrkogården

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

Hösten är här och på kyrkogården rensar och städar vi. Vi blåser och krattar
löv och tar bort gamla, vissna blommor.
Till allahelgonahelgen planterar vi ljung
på skötselgravarna och i krukor samt
lägger ut gravrosetter.

Lokalbokning 08-520 300 11
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

Det är nu också tillåtet att ha lyktor på
sina gravar ända fram till den15 april.
Vid kyrkogårdexpeditionen finns kvarglömda lyktor förvarade på en vagn så
saknar man sin lykta från förra året kan
man gå dit och titta. Lyktorna sparas i
ett år sedan kastas de.
Ösmo kyrka är nu färdigrenoverad med
nymålad fasad, tjärat tak och putsade
fönster. Det blev SÅ snyggt! Nu återstår
bara tjärning av klockstapeln som kommer att ske i vår.
Therese Bender Berg, kyrkvaktmästare

Kyrkomusiker/informatör
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

8

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

